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Resumo 
 

Nos últimos anos, a cachaça vem ocupando notável destaque na mídia nacional e 

estrangeira, o que demonstra abertamente o interesse dos fabricantes em alcançar um 

público consumidor cada vez maior. Atreladas ao aumento da produção, várias medidas 

de diferentes instâncias governamentais seguiram esse caminho. Desde o ano de 2007, 

títulos de patrimônio começaram a ser conferidos à bebida nos estados de reconhecida 

tradição produtora (Minas Gerais, Pernambuco e, mais recentemente, Rio de Janeiro). O 

argumento que fundamenta e justifica a concessão de tais títulos reproduz a ideia de 

bebida nacional, exclusivamente brasileira, formulada por folcloristas a partir da década 

de 1920. Entretanto, o que está por trás da difusão de tal ideia e da própria circulação da 

bebida, envolvendo fatores de produção e consumo, ainda permanecem à margem da 

historiografia. Esta pesquisa busca investigar o processo histórico que levou a cidade de 

Paraty, localizada no litoral Sul do Rio de Janeiro, a se tornar referência de fabricação da 

cachaça no século XIX: condições internas, estrutura das unidades produtoras e a 

inserção nos mercados da costa africana onde a bebida era utilizada como moeda de troca 

na aquisição de africanos escravizados. O trabalho também analisa os aspectos 

privilegiados e os silenciados nos diferentes momentos de construção da noção de 

cachaça como patrimônio nacional.  
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Introdução 
 

 

Em 2012, o governo do Rio de Janeiro sancionou a Lei N. 6.291, que instituiu a 

cachaça como “Patrimônio Histórico Cultural” do estado. Na justificativa do projeto de 

lei aparecia o argumento que defende ser a bebida um bem cultural genuinamente 

brasileiro1. Essa iniciativa não foi uma ideia original do legislativo fluminense: em Minas 

Gerais, no ano de 2007, e no estado de Pernambuco, em 2008, a cachaça já havia 

recebido títulos de patrimônio conforme a definição das respectivas leis N°. 16.6882 e N°. 

13.6063.  

Analisar os recentes decretos estaduais de patrimonialização do famoso destilado 

brasileiro ajuda a compreender, seguindo a perspectiva de José Reginaldo dos Santos 

Gonçalves (2007), tanto a relevância social e simbólica do objeto quanto sua implicação 

subjetiva, e também acompanhar as transformações decorrentes da circulação do mesmo 

na vida social e cultural. 

 É vasta a quantidade de informações disponíveis sobre a cachaça 4. Mas, em geral, 

os registros convergem para dois tipos de abordagem. O primeiro tipo trata de assuntos 

direcionados a um público consumidor interessado em aprofundar o conhecimento 

técnico sobre os processos de fabricação, diferenças entre destilados e fermentados, 

regiões produtoras e fatores sensoriais, configurando o que Lucas Avelar chamou de “um 

                                                 
1 O parlamentar autor da lei foi o deputado Luiz Martins, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), eleito 

para seu primeiro mandato em 2010 e reeleito em 2014. De acordo com reportagem de O Globo de julho de 

2012, “[n]a justificativa que embasou a proposição da lei, o parlamentar alega que ‘a bebida genuinamente 

brasileira, durante toda sua vida, foi discriminada, perseguida e até proibida pelas elites e pela classe 

média’”. Ver: “Cachaça vira Patrimônio Histórico Cultural do Rio de Janeiro”, reportagem de Globo.com, 

no dia 09/07/2012. Endereço eletrônico: <http://oglobo.globo.com/rio/cachaca-vira-patrimonio-historico-

cultural-do-rio-de-janeiro-5428927>. Acesso em 07/09/2015. 
2 Lei N. 16.688: “Fica declarado Patrimônio Cultural de Minas Gerais o processo tradicional de fabricação, 

em alambique, da Cachaça de Minas, produzida segundo o disposto na Lei N. 13.949, de 11 de julho de 

2001”. Disponível em: 

http://www.ima20anos.ima.mg.gov.br/intranet/nova/gec/Legislacao/lei16688.pdf. Acesso em: 16/05/2017. 

Ver em anexo IV.  
3  Lei N. 13.606: “Considera a Cachaça Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Pernambuco”. 

Disponível em: 

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=13606&complemento=0&ano=2008

&tipo=. Acesso em 16/05/2017. Ver em anexo IV.  
4 Em consulta ao acervo geral de livros da Biblioteca Nacional, no ano de 2012, foram encontradas 132 

obras utilizando “cachaça” como palavra-chave. Os números aumentam quando a consulta é feita através 

da internet. 

http://oglobo.globo.com/rio/cachaca-vira-patrimonio-historico-cultural-do-rio-de-janeiro-5428927
http://oglobo.globo.com/rio/cachaca-vira-patrimonio-historico-cultural-do-rio-de-janeiro-5428927
http://www.ima20anos.ima.mg.gov.br/intranet/nova/gec/Legislacao/lei16688.pdf
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=13606&complemento=0&ano=2008&tipo
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=13606&complemento=0&ano=2008&tipo
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novo tipo de connoisseur” (2010:24). O segundo tipo reproduz os argumentos elaborados 

pelos folcloristas desde a primeira metade do século XX, afirmando o caráter de símbolo 

de identidade nacional da cachaça.  

 Apesar do grande número de informações, ainda são poucas as pesquisas 

historiográficas sobre o tema nas diversas regiões onde os alambiques ou engenhocas 

compunham a paisagem das sociedades colonial e imperial brasileiras; destacam-se os 

trabalhos sobre a região de Minas Gerais. Como exemplo, citamos o livro Álcool e 

drogas na história do Brasil, organizado por Renato Pinto Venâncio e Henrique Carneiro 

publicado em 2005. O livro reúne uma série de artigos, de diferentes autores, os quais, em 

sua maioria, tratam da região mineira.  

Em relação ao Rio de Janeiro, outra área de considerada produção da bebida, 

encontramos o trabalho de Antonio Filipe P. Caetano sobre a Revolta da Cachaça de 1660, 

que resultou em uma dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História 

da Universidade Federal Fluminense, no ano de 2003, e em uma tese defendida no 

Programa de Pós-Graduação do Departamento de História da Universidade Federal de 

Pernambuco, em 2008.  

 No campo da história da alimentação se insere o artigo “Cachaça, vinho, cerveja: 

da Colônia ao século XX”, de Ricardo Luiz de Souza, publicado pela revista Estudos 

Históricos em 2004. Nesse artigo foi possível identificar uma diferença na questão da 

distribuição da produção da cachaça nos mercados coloniais. De acordo com Souza,  

 

Em Minas Gerais, por exemplo, a grande produção de aguardente no século XVIII 

deveu-se ao mercado consumidor constituído pelas comunidades auríferas, mas 

teve como fator, igualmente, a posição peculiar dos engenhos mineiros: sem 

acesso ao mercado externo, eles direcionaram sua produção para o comércio local 

e especializaram-se na produção de aguardente em pequena escala (…). (2004:2)  

 

 

Se a cachaça produzida na região das minas, no período colonial, atendia à 

demanda local, o historiador Roquinaldo Ferreira, especialista em história atlântica da 
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Brown University (EUA)5, já havia apontado que, no mesmo século XVIII, a capitania do 

Rio de Janeiro assumiu a dianteira nos negócios do tráfico de escravos com a África, 

sendo a cachaça a principal moeda de troca nesse comércio (Ferreira, 2001).  

Esse é o contexto no qual o Litoral Sul Fluminense ascendeu como grande área 

produtora da bebida na capitania, especialmente em Paraty, indicando uma estreita 

relação com o comércio transatlântico de cativos nas últimas décadas do Setecentos. 

Um dos eixos desse trabalho foi investigar o processo histórico que vinculou a 

produção da cachaça em Paraty aos mercados africanos fornecedores de mão de obra 

cativa, entre fins do século XVIII e meados do XIX – recorte que revela a construção do 

vínculo entre tal comércio e a especialização da produção da bebida no Litoral Sul 

Fluminense. Nossa proposta foi a de apontar a necessária verificação dos diferentes 

contextos onde a cachaça era objeto integrante das relações sociais, assim como 

visibilizar os diferentes usos da bebida por diferentes grupos – fatores que passaram a ser 

generalizados na construção da ideia de símbolo de identidade nacional.  

A partir desses objetivos, voltamos aos decretos estaduais de patrimonialização 

para analisar os elementos valorizados e os silenciados na demarcação das fronteiras de 

significados da cachaça como patrimônio, selecionados pelos agentes envolvidos nessas 

inciativas. Fronteiras que, às vezes, deixam de fora múltiplas dimensões que a pesquisa 

histórica não pode se recusar a ver. 

 

*** 

 

 O capítulo um analisa os decretos estaduais de patrimonialização, iniciados nos 

anos 2000, que marcaram um novo momento na biografia cultural da cachaça. Entendida 

como um objeto material, procuramos identificar os processos sociais e simbólicos que 

envolvem a produção e o consumo da cachaça e que definem seus significados no 

presente, através das ações de determinados grupos e categorias sociais.  

 A transformação de objetos materiais em patrimônios culturais são representações 

que fundam a memória e a identidade coletivas. Assim, os elementos valorizados buscam 

                                                 
5  Sobre o trabalho de Roquinaldo Ferreira, ver: <http://www.brown.edu/academics/history/profile-

professor-roquinaldo-ferreira>. Acesso em 07/09/2015. 

http://www.brown.edu/academics/history/profile-professor-roquinaldo-ferreira
http://www.brown.edu/academics/history/profile-professor-roquinaldo-ferreira
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consolidar uma ideia de síntese. Na demarcação das fronteiras de significados da cachaça 

como patrimônio nos estados surgiram disputas entre o estabelecimento desses valores, 

mas, uma vez resolvidos e consolidados passaram a sugerir uma unidade no tempo e no 

espaço que apagam as especificidades históricas. Procuramos nas justificativas dos 

projetos de lei de cada estado onde a patrimonialização foi sancionada – Minas Gerais, 

Pernambuco e Rio de Janeiro – os valores selecionados pelos agentes envolvidos nessas 

iniciativas. 

 Também buscamos, nesse capítulo, visibilizar outras dimensões existentes nos 

significados da cachaça que diferem daqueles estabelecidos pelos agentes dos decretos 

das patrimonializações, como os significados mágico-religiosos em cerimônias e rituais 

de origem africana.  

 O capítulo dois investiga os discursos elaborados acerca da bebida pelos 

folcloristas através das obras Cachaça, moça branca, de José Calasans, e Prelúdio da 

Cachaça, de Luís da Câmara Cascudo. Publicadas em meados do século XX, as duas 

obras resultam de pesquisas desenvolvidas desde a década de 1920 e dão subsídio para a 

construção da ideia de cachaça como objeto símbolo de identidade nacional. 

O terceiro capítulo discorre sobre um momento específico da história da cachaça 

que foi, da segunda metade do século XVIII em diante, a expressiva utilização da bebida 

como moeda de troca no comércio de cativos entre o Rio de Janeiro e a costa africana. 

Através do cruzamento das informações obtidas em pesquisas historiográficas recentes, 

nas pesquisas de memorialistas e nos relatos de viajantes europeus do século XIX, 

apontamos os fatores que mostram a ligação desse comércio com a produção da cachaça 

na região do Litoral Sul Fluminense, especialmente em Paraty.  

O quarto capítulo apresenta a análise de inventários post-mortem abertos em 

Paraty na década de 1820, um dos períodos de maior produção da bebida nesse contexto 

que analisamos. A descrição dos bens avaliados nos inventários pesquisados permite 

reconstruir o perfil das propriedades de uma maneira geral, mas principalmente daquelas 

onde havia produção de cachaça.  
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Capítulo 1. Um patrimônio, várias dimensões 
 

 

(...) cada objeto material tem a sua “biografia cultural” (Kopytoff 1986) e sua 

inserção em coleções, museus e “patrimônios culturais” é apenas um momento na 

vida social. No entanto, esse momento é crucial pois nos permite perceber os 

processos sociais e simbólicos por meio dos quais esses objetos vêm a ser 

transformados ou transfigurados em ícones legitimadores de idéias, valores e 

identidades assumidas por diversos grupos e categorias sociais.  

(Gonçalves, 2007:24) 

 

 

 Desde o início dos anos 2000, a cachaça vem recebendo o título de patrimônio em 

alguns estados brasileiros. Esses títulos marcam, de acordo com a citação que abre o 

capítulo, um novo e importante momento na história da bebida. Assim, buscamos 

compreender aqui as ações empreendidas pelas categorias sociais envolvidas nesses 

decretos de patrimonialização e os seus sentidos, e também ressaltar a existência de 

significados diversos assumidos por outros grupos dentro da mesma sociedade. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, determina que a 

competência para legislar sobre tombamentos e outras formas protetivas do patrimônio 

cultural, definida no Art. 24, VII, cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Com 

essa nova Carta Magna, mudanças consideráveis impactaram o sistema de proteção do 

patrimônio cultural brasileiro como, por exemplo, a instituição de novos mecanismos 

protetivos, a redefinição de critérios e inserção de elementos democráticos na promoção e 

proteção do patrimônio cultural e, também, o alargamento dos bens culturais 

considerados (Cunha Filho, 2008). Ao alargar a definição de patrimônio cultural (Art. 

216), formas de expressão, modos de fazer e criações artísticas foram incluídos no que 

vem a ser chamado de bens de natureza imaterial, os quais passaram a ser registrados 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a partir do ano 2000, 

com o Decreto N° 3.551.  

 



16 

 

Ao Iphan, desde sua criação em 1937 com o nome de Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Sphan), coube a responsabilidade de definir a política de 

patrimônio e tratar da composição dos bens que, num longo percurso, foram selecionados 

entre monumentos e objetos. Essa prática de preservação de bens, chamada de política de 

“pedra e cal”, foi o norte das ações do instituo até a década de 1970, quando, então, o 

conceito de patrimônio começava a ser ampliado (Oliveira, 2008). Foi também nos anos 

setenta que governo brasileiro estendeu aos estados e municípios as ações de salvaguarda, 

evidenciando a importância ideológica que a preservação do patrimônio assumia para a 

ditadura vigente (Meira, 2004). 

Sublinhamos, deste modo, duas mudanças principais neste percurso que ajudam a 

explicar a atual ênfase dada a cachaça em determinados estados: a descentralização da 

política de proteção, antes concentrada no Iphan, e a ampliação da noção de patrimônio.     

Entender a cachaça enquanto um objeto material, próximo ao conceito utilizado 

por José Reginaldo S. Gonçalves (2007), significa pensar nos usos individuais e coletivos 

da bebida e suas funções práticas e simbólicas inseridas num sistema classificatório6. 

Essas relações permitem observar tanto a visibilidade e a estabilidade de certos objetos, 

como a construção de formas específicas de subjetividade. Entretanto, é importante 

destacar que os significados culturais ou sociais atribuídos aos objetos podem passar por 

processos de transformação e, dessa forma, serem reclassificados e deslocados do 

contexto de seus usos cotidianos para o contexto institucional e discursivo de coleções, 

museus e patrimônios (Gonçalves, 2007: 9). São exatamente as reclassificações 

elaboradas sobre o objeto cachaça em diferentes momentos, expondo a perenidade da sua 

produção e do seu consumo, que analisamos nos dois primeiros capítulos dessa tese.  

Assim, podemos perceber, recorrendo às palavras do próprio José Reginaldo S. 

Gonçalves, 

 

(...) o papel que os objetos materiais em geral, e em especial aqueles classificados 

como itens integrantes de coleções, museus e patrimônios, desempenham no 

                                                 
6  Os sistemas classificatórios são necessários para uma eficaz percepção dos objetos: “A literatura 

antropológica e etnográfica tem nos ensinado há mais de um século que são precisamente esses sistemas de 

categorias culturais que fazem a mediação e, mais que isso, organizam e constituem esses dois termos 

polares [“sujeito” e “objeto”], e que sem esses sistemas de categorias, sem sistemas de classificação, os 

objetos materiais (assim como seus usuários) não ganham existência significativa” (Gonçalves, 2007:15).  
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processo de formação de diversas modalidades de autoconsciência. Nesse sentido, 

eles não desempenham apenas a função de sinais diacríticos a demarcar 

identidades, mas, na verdade, contribuem decisivamente para a sua constituição e 

percepção subjetiva.  

Em sua presença incontornável e difusa, usados privada ou publicamente, 

colecionados e expostos em museus ou como patrimônios culturais no espaço das 

cidades, os objetos influem secretamente na vida de cada um de nós. Perceber e 

reconhecer esse fato pode trazer novas perspectivas sobre os processos pelos quais 

definimos, estabilizamos ou questionamos nossas memórias e identidades. 

(Gonçalves, 2007:10) 

 

 

Ao pesquisarmos os decretos estaduais de patrimonialização da cachaça, 

promovidos a partir do início dos anos 2000, estamos destacando as ações de grupos 

específicos com interesses também específicos. Os elementos ressaltados por esses 

grupos e que passam a ser valorizados, sejam características do passado ou do presente, 

definem a fronteira de significados daquele objeto material para quem promove a ação 

patrimonializadora.  

Ao mesmo tempo, transformar objetos (ou estruturas arquitetônicas e urbanísticas) 

em patrimônios culturais acarreta a elaboração de uma representação que funda a 

memória e a identidade (Gonçalves, 2007:155). Por isso, buscar os aspectos evidenciados 

pelos agentes e instituições envolvidos nas patrimonializações estaduais da cachaça é um 

caminho para reconhecer as bases nas quais se vem buscando consolidar a ideia desse 

objeto material como síntese de uma nacionalidade, expressa na máxima a cachaça é 

brasileira.   

As disputas em torno de o que deve entrar na definição de patrimônio expõem de 

forma evidente a demarcação das fronteiras de significados e, quando consolidada, essa 

definição sugere uma unidade no espaço e continuidade no tempo. O que está contido na 

noção de patrimônio, portanto, resultado de processos e avaliações do que deve ser 

lembrado e, consequentemente, silenciado, torna-se importante instrumento de 

constituição da subjetividade coletiva (Gonçalves, 2007:155).  
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1.1. Os decretos estaduais de patrimonialização 

 

Minas Gerais  

 

Em 21 de outubro de 2004 o Diário do Legislativo de Minas Gerais publicava o 

projeto – PL 1.9117 – que veio a ser pouco mais de dois anos depois a Lei N. 16.6888, 

promulgada pelo vice-governador em exercício à época, Antonio Augusto Junho 

Anastasia. Esta lei declarou patrimônio cultural de Minas o processo tradicional de 

fabricação em alambique da cachaça do estado. Na esteira desse movimento vieram 

novas iniciativas em diferentes estados buscando igualmente valorizar a cachaça através 

da concessão de títulos de patrimônio cultural na esfera legislativa. Esses atos marcam 

um momento de transformação na biografia cultural da bebida. 

O primeiro projeto, e, consequentemente, a primeira lei estadual sobre o assunto 

se insere num contexto mais amplo de uma série de medidas tomadas anteriormente por 

produtores e diversas instituições, públicas e privadas. As motivações desses produtores e 

instituições passavam pelo interesse de organizar o setor e possibilitar a expansão do 

comércio da bebida no mercado internacional. 

Produzida atualmente em boa parte das regiões brasileiras (figura 1) e vendida 

para mais de cinquenta países (tabela 1), a cachaça teve um aumento de litros produzidos 

por ano de 418 milhões para 1,3 bilhões, entre 1970 e 1999, segundo as informações 

obtidas no estudo de Marco Antonio Ferreira de Souza e Fabio Nogueira Valle – 

pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na área de 

Desenvolvimento Agrícola. Em artigo intitulado Considerações estratégicas sobre a 

Indústria da cachaça apresentado no XI Simpósio de Engenharia de Produção, em 2004, 

na cidade de Bauru, os autores apontaram que esta é a bebida destilada mais consumida 

                                                 
7 Para acessar o projeto de lei no Diário Legislativo na internet: 

https://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2004/10/L2

0041021.pdf. Acesso em 18/02/2016. Anexo IV. 
8 Promulgação em 11 de janeiro de 2007. Fonte: http://www.almg.gov.br. Acesso em: 12/08/2016. Anexo 

IV. 

https://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2004/10/L20041021.pdf.%20Acesso%20em%2018/02/2016
https://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2004/10/L20041021.pdf.%20Acesso%20em%2018/02/2016
http://www.almg.gov.br/
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nacionalmente e a terceira no ranking mundial9, com grande capacidade exportadora 

decorrente da entrada em economias como Alemanha, em meados dos anos 1990, e EUA 

(Souza e Valle, 2004). 

 

 

Figura 1. Produção por estado 

 

 
Fonte: Programa Brasileiro de Desenvolvimento 

da Aguardente de Cana (PBDAC). (Apud Gomes, 2004:4). 

 

 

Tabela 1. Principais países importadores de cachaça.  

 

Países  %  

Paraguai  28,19  

Alemanha  23,31  

Itália  6,05  

Uruguai  5,94  

Portugal  5,68  

Bolívia  4,28  

EUA  4,13  

Chile  3,69  

Espanha  3,00  

Outros  15,75  

Fonte: Programa Brasileiro de Desenvolvimento 

da Aguardente de Cana (PBDAC). (Apud Souza e Valle, 2004: 2). 

 

                                                 
9 Entre as bebidas destiladas mais consumidas no mundo, a cachaça perde para a vodka e o soju coreano. 

No mercado de bebidas no Brasil, a cachaça perde apenas para a cerveja que domina 88,8% do setor 

(Ceribeli et.al., 2010). 



20 

 

 

Entre 1945 e 1960, o sistema produtivo de tipo industrial despontou no setor da 

cachaça e atingiu o mercado externo com produção em larga escala. Mudou-se, assim, a 

configuração da produção antes existente e novos agentes ingressaram no negócio: 

empresários que compram cana e aguardente de destilarias e produtores menores, 

funcionários especializados e agentes internacionais para a distribuição no mercado 

externo. Até aquele momento predominava o modelo de produção artesanal tradicional. 

Marco Antonio de Souza e Fabio Valle diferenciaram três processos produtivos da 

cachaça: 

 

Atualmente o sistema agro-industrial responsável pela produção e 

comercialização da aguardente encontra-se dividido em três subsistemas com 

características bem distintas e conflitantes. O subsistema Industrial, composto 

pelas maiores empresas cuja principal característica é a produção padronizada; o 

Artesanal Tradicional, compreendendo pequenos e médios produtores 

independentes, e cujas principais características são a diversidade de processos 

produtivos e uma profunda identificação com as regiões onde são produzidas; e o 

Artesanal Modernizante, também formado por pequenos e médios produtores, 

mas que estão institucionalmente ligados pelo vinculo a uma pessoa jurídica, 

criada para representar os interesses dos associados. (2004:1) 

 

 

 É fundamental apontar a referência constante de Edilma Pinto Coutinho – 

pesquisadora na área de Engenharia de Produção –, no artigo de Souza e Valle. Em sua 

tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no ano de 

2001, intitulada Dinâmica da modernização do Setor de Produção de Aguardente de 

cana-de-açúcar no Brasil: construindo uma cachaça de qualidade, Edilma P. Coutinho 

elaborou as bases que diferenciam os processos produtivos da cachaça, resumidos por 

Souza e Valle. A autora, que atualmente leciona na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), aparece como uma das responsáveis pelo movimento de patrimonialização da 
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cachaça nesse estado, iniciado em fins de 2015, junto com a comunidade acadêmica da 

UFPB10. 

 Perspectiva semelhante sobre as diferenças na produção é encontrada no artigo de 

Aryeverton F.de Oliveira, Lilian Cristina Anefalos, Luís Alberto F. Garcia, Márcia Istake 

e Heloisa Lee Burnquist – pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo, nas áreas de  Economia, Administração e 

Sociologia –, sob o título Sistema agroindustrial da cachaça e potencialidades de 

expansão das exportações (2001)11. De acordo com os autores, a cadeia produtiva  

 

 (...) inicia-se com a produção da cana-de-açúcar que pode ser adquirida pelas 

usinas, destilarias ou alambiques. Atualmente, as usinas sucroalcooleiras utilizam 

a cana-de-açúcar para a produção de açúcar e do álcool combustível anidro e 

hidratado. Como destilarias denominam-se as unidades produtoras de álcool ou de 

aguardente em grande escala. Os alambiques são pequenas destilarias que 

produzem exclusivamente a cachaça.  

  A cachaça produzida pela destilaria é adquiria pelas empresas 

padronizadoras ou estandardizadoras que padronizam e engarrafam o produto 

através de processo industrial. Parte da produção das destilarias de cachaça pode 

ser adquirida pelas destilarias de álcool notadamente quando os preços do álcool 

são mais atrativos do que os da cachaça. A cachaça produzida pelos alambiques 

pode ser envasada pela própria empresa de forma artesanal, não automatizada. 

Alternativamente, a produção de cachaça dos alambiques pode ser obtida, 

diretamente ou através de cooperativas ou associações, pelas empresas 

padronizadoras, que utilizam o processo industrial para padronizar e engarrafar o 

produto. (2001:4) 

 

 

                                                 
10 Até o presente momento não há informações sobre o andamento desse processo. Ver a matéria “Cachaça 

pode se tornar patrimônio cultural e gastronômico da Paraíba”, publicada no site Mapa da Cachaça: 

http://www.mapadacachaca.com.br/noticias/cachaca-pode-se-tornar-patrimonio-cultural-e-gastronomico-

da-paraiba. Acesso em 12/04/2017.  
11 Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/228430506_Sistema_agroindustrial_da_cachaca_e_potencialidad

es_de_expansao_das_exportacoes. Acesso em 09/04/2017.  

http://www.mapadacachaca.com.br/noticias/cachaca-pode-se-tornar-patrimonio-cultural-e-gastronomico-da-paraiba
http://www.mapadacachaca.com.br/noticias/cachaca-pode-se-tornar-patrimonio-cultural-e-gastronomico-da-paraiba
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 Empresas estandardizadoras, de acordo com os autores, são aquelas que compram 

a cachaça com alto teor de álcool, diluem em água, filtram e adoçam com xarope de 

açúcar e envazam o produto. O conjunto da cadeia produtiva, com todas as formas de 

produção incluídas, foi esquematizado pelos pesquisadores da Esalq no seguinte 

organograma: 

 

 

Figura 2: cadeia produtiva e canais de comercialização da cachaça  

 

 

Fonte: Oliveira et. al., 2001: 5. 
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A mudança na configuração da produção com a entrada de novos agentes na 

cadeia produtiva, a partir da década de 1940, conforme demonstraram Souza e Valle, 

gerou disputas no setor que ainda permanecem: 

 

Os números da produção e exportação revelam os esforços do Sistema 

Agro-Industrial para a consolidação da cachaça como uma bebida para todos os 

paladares e não apenas para pessoas de baixo poder aquisitivo e refinação cultural. 

(...) Entretanto, paralelo a esse importante sucesso, assiste-se nos bastidores do 

Sistema um pesado confronto entre os subsistemas formadores: o da produção 

industrial e o da produção artesanal. (2004:2) 

 

 

Tais disputas se refletem nos aspectos que concernem tanto à distribuição no 

mercado quanto aos significados da bebida, envolvendo valores como tradição, padrões 

de qualidade, e formas de consumo (Souza e Valle, 2004).  

Segundo dados indicados por Diogo Lisboa Ceribeli, Diogo Fonseca da Silva, 

Igor Gomes de Queiroz, Caio Luiz Ferreira e Viviani Silva Lírio – pesquisadores da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) – no artigo “Orientação regional e 

competitividade do agronegócio da cachaça para Alemanha e Estados Unidos da 

América”, apresentado no 48º. Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 

Administração e Sociologia Rural (SOBER), em 2010, do 1,35 bilhão de litros 

produzidos anualmente, 800 milhões de litros são de origem industrial (imagem 1) sob 

domínio de poucas empresas 12 , e 550 milhões de litros são de fabricação artesanal 

envolvendo mais de 30 mil produtores de todo o Brasil.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 Da cachaça industrial as marcas mais conhecidas no mercado interno são Caninha 51, Pitu, Ypioca, 

Velho Barreiro e Caninha da Roça. A Indústrias Müller de Bebida, dona da marca Caninha 51, é a maior 

exportadora do produto (Souza e Valle, 2004).  
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Imagem 1: torre de destilação de cachaça no modelo industrial  

 

 

Fonte: site Mapa da Cachaça13. 

 

 

São Paulo, Pernambuco e Ceará possuem as maiores produtoras e exportadoras de 

cachaça industrial. Minas Gerais, apesar de deter apenas 2% no volume de exportação14, 

aparece como o estado produtor mais especializado na produção artesanal e, por isso, é 

destacado em seus processos tradicionais de elaboração da bebida: 

                                                 
13 O Mapa da Cachaça é um projeto da Paralelo – produtora de conteúdo multimídia sediada em São Paulo 

– e, em 2012, foi reconhecido pelo Ministério da Cultura (MinC) como melhor projeto de mapeamento 

cultural do Brasil. Entre os objetivos do Mapa estão: “valorizar o consumo moderado e inteligente (…). 

Apresentar a cachaça como identidade cultural do povo brasileiro. Contribuir para a valorização e 

divulgação da memória brasileira falando de um produto com mais de 450 anos. (…)”. Confira em: 

http://www.mapadacachaca.com.br/wp-content/uploads/2011/05/torre_destilacao_ypioca.jpg. Acesso em 

20/04/2017. 
14 Entre os fatores que explicam a pequena participação do estado mineiro nas exportações de cachaça estão 

a produção em volumes muito baixos, questões de padronização e de preço (Gomes, 2004:6). 

http://www.mapadacachaca.com.br/wp-content/uploads/2011/05/torre_destilacao_ypioca.jpg
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Minas Gerais é o berço da organização do setor aguardenteiro, onde a 

tradição é mais referenciada como herança que consolida formas de produção e 

procedimentos específicos; é o estado em que o segmento artesanal se encontra 

mais organizado e modernizado; é o território em que se desenvolveu uma 

convenção de qualidade específica para a cachaça artesanal; é o espelho dos 

programas estaduais de outras regiões produtoras de cachaça. (Coutinho, 2001 

apud Souza e Valle, 2004:7).  

 

 

É justamente a ideia de tradição da cachaça mineira que abre o texto do projeto de 

patrimonialização da bebida no estado, autoria do deputado Paulo Piau15, configurando 

um dos elementos-chaves, talvez o principal, para a sustentação do título: 

 

Desnecessário enfatizar o quanto a cachaça de alambique é importante para Minas 

e para o País, representando um produto que espelha a nossa cultura e tradição, 

sendo uma bebida de paladar verdadeiramente regado de mineiridade. Obra de 

arte marcada por segredos de fabricação e critérios de qualidade, a cachaça 

artesanal produzida em Minas Gerais guarda uma tradição de mais de 300 anos. 

Aspectos estes mais do que suficientes para demonstrar a tradição e importância 

do produto na economia e no mercado nacional.16 

 

 

A representatividade cultural exaltada pelo autor do projeto aparece no uso de 

termos e expressões como “mineiridade”, “nossa cultura” e “tradição de mais de 300 

anos”. Para o deputado, não havendo necessariamente um compromisso com a pesquisa 

                                                 
15 Paulo Piau é um político de Minas Gerais filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB); possui formação acadêmica em Engenharia Agrônoma e atuou no projeto sobre a cachaça em seu 

mandato de deputado estadual entre os anos de 2003-2007. Informações obtidas no site da prefeitura de 

Uberaba através do endereço: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/prefeito/curriculum.pdf. Acesso 

em 15/12/2016. 
16 PL 1911 (2004).  

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/prefeito/curriculum.pdf


26 

 

histórica17, a noção de tradição da produção da bebida era suficiente para legitimar a 

concessão do título de patrimônio. Além disso, entendemos que a cachaça em Minas 

Gerais, enquanto objeto material, encontra ressonância junto à boa parte da população. 

Por ressonância entendemos a ideia apresentada por Stephen Greenblatt ao analisar 

artefatos culturais para além de suas fronteiras formais: “os artefatos culturais não ficam 

parados, imóveis, mas existem no tempo e estão ligados a conflitos, negociações e 

apropriações pessoais e institucionais” (Greenblatt, 1991:1). Essa existência ao longo do 

tempo implica no “poder do objeto exibido de alcançar um mundo maior (...), de evocar 

em quem os vê as forças culturais complexas e dinâmicas das quais emergiu e das quais 

pode ser considerado pelo espectador como uma metáfora ou simples sinédoque” 

(Greenblatt, 1991:7).  

A produção da cachaça mineira, apesar da pequena inserção no mercado externo, 

envolve cerca de 8.466 alambiques com aproximadamente 240 mil empregos diretos e 

indiretos, desde o plantio até a comercialização, de acordo com dados do Programa 

Brasileiro para o Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC) apresentados por Walter 

Gomes (2004) – um dos membros diretores do Sindicato do Comércio Varejista de 

Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte (Sincovaga) –, em seu artigo O perfil da 

cachaça, publicado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae).  

Mas, se, de um lado, há o reconhecimento desse objeto como patrimônio cultural 

do estado, pelo menos de parte dos deputados, produtores e demais agentes envolvidos no 

negócio, de outro, a redução de um longo processo histórico a simples expressões como 

aquelas mencionadas no projeto acaba promovendo a noção de continuidade que apaga as 

diversas ressignificações que atravessaram e atravessam a produção e o consumo da 

bebida.  

Para o entendimento do contexto no qual se insere a primeira patrimonialização da 

cachaça, interesse principal desse capítulo, voltamos ao início da década de 1980 no 

estado mineiro. Ali surgiu a primeira iniciativa para organizar a atividade e investigar o 

                                                 
17 O compromisso com a pesquisa histórica, próprio dos historiadores, necessariamente requer um conjunto 

de métodos e teorias aplicados na análise de um objeto previamente definido. Entretanto, a história não 

pertence somente aos historiadores, mas é um “bem comum” de todos e apropriada de diversas formas. Ver 

o artigo “Algumas questões de alcance geral à guisa de introdução”, de René Rémond (AMADO e 

FERREIRA, 2006:203-201). 
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potencial do setor, levada adiante por pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento 

Industrial de Minas Gerais (INDI). O INDI é a “agência de promoção de investimento e 

comércio exterior de Minas Gerais. A Agência realiza consultoria gratuita aos 

investidores, apoia o desenvolvimento das empresas instaladas no Estado e auxilia as 

empresas que querem exportar ou importar” 18. Não custa lembrar que nesse momento a 

cachaça produzida de forma industrial em outros estados já havia sido inserida no 

mercado externo.  

Os primeiros resultados das pesquisas do INDI apontaram que as quase 1.500 

empresas produtoras tinham um baixo rendimento agrícola, baixo nível tecnológico e 

falta de estrutura para a comercialização. O mesmo estudo alertou para a necessidade de 

organização dos agentes envolvidos no negócio no sentido de aproveitar melhor o nicho 

de mercado para o produto artesanal (Souza e Valle, 2004). Na sequência, em ação 

conjunta do INDI com a Secretaria do Trabalho e da Ação Social, foi desenvolvido um 

projeto para aprimorar a qualidade da produção em termos de moagem, fermentação e 

destilaria:  

 

(...) a fusão das informações da literatura e das observações da pesquisa de campo 

resultou na construção de conceitos de qualidade fundamentados nas tradições 

locais, valorizando as características dos processos exitosos. O discurso da 

qualidade enfocava o respeito às tradições, que foram traduzidas como a prática 

artesanal, a produção da cachaça a partir do caldo da cana e da destilação em 

alambiques de cobre. (Coutinho apud Souza e Valle, 2004:8).  

 

 

Segundo Souza e Valle, foi com a atuação desses órgãos junto aos produtores 

mineiros que o modelo da produção passava de artesanal tradicional para artesanal 

modernizante, isto é, quando se passa a atrelar as formas tradicionais a equipamentos 

tecnológicos como forma de adequação às exigências do mercado em relação as normas e 

padrões de segurança alimentar.  

                                                 
18 O INDI, atualmente chamado de Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas 

Gerais, é uma instituição do governo do estado de Minas Gerais. Para mais informações, ver: 

http://www.indi.mg.gov.br/. Acesso em 27/12/2016. 

http://www.indi.mg.gov.br/
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Começa a se delinear o conceito da tradição como valor que diferencia o produto 

artesanal em contraste com o industrializado, evidenciado no projeto de 

patrimonialização da cachaça de Minas Gerais. Os produtores desse estado por não 

aderirem, em geral, à tecnologia de colunas de aço (imagem 1) para a fermentação – 

característica do modelo industrial –, preservaram o uso do alambique de cobre; assim, 

para aqueles que seguiram os moldes da produção de tipo artesanal, seguindo a 

terminologia de Souza e Valle, definia-se de forma precisa o diferencial de sua cachaça: 

produzida em pequena quantidade seguindo técnicas tradicionais. As medidas 

governamentais do estado mineiro acompanharam essa visão. 

 

Imagem 2: produção de cachaça em alambique de cobre 

 

 

Fonte: site Mapa da Cachaça19 

 

 

                                                 
19 Endereço: http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/boas-praticas-para-producao-de-uma-cachaca-de-

qualidade/. Acesso em 20/04/2017 

http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/boas-praticas-para-producao-de-uma-cachaca-de-qualidade/
http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/boas-praticas-para-producao-de-uma-cachaca-de-qualidade/
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Em 1988, fora do âmbito governamental, surgia a Associação Mineira dos 

Produtores de Cachaça com Qualidade – AMPAQ20. Interessante observar que a noção de 

qualidade vinculada à cachaça artesanal aparece no próprio nome da instituição. Essa foi 

a primeira associação formada no setor, fato que estimulou a criação de outras 

associações dentro e fora do estado, como no Rio de Janeiro e na Paraíba (Souza e Valle, 

2004). Os objetivos da AMPAQ permanecem os mesmos desde a fundação até o presente, 

de acordo com as informações obtidas no site21. São eles: 

 

 - promover e valorizar a cachaça no mercado interno; 

- cultivar as relações entre as pessoas ligadas à produção da cachaça; 

- apoiar pesquisas tecnológicas para aperfeiçoar a produção do destilado; 

- incentivar a produção da cachaça promovendo a sua interiorização e consequente 

desenvolvimento econômico; 

- apoiar os projetos de leis que atendam ao desenvolvimento do setor; 

- prestar assistência (assessoria) técnica e jurídica aos associados, amparando-os 

em seus interesses perante os poderes públicos; 

- estabelecer normas técnicas e regulamentos para disciplinar as atividades do 

setor; 

- colaborar na legalização da produção e comercialização da cachaça; 

- estabelecer o padrão de qualidade da cachaça em Minas Gerais.  

 

 

Na década de 1990, o Banco de Desenvolvimento de Minas (BDMG) ofereceu 

auxílio financeiro para a atividade impulsionando novas unidades produtoras. Além 

dessas iniciativas, as universidades – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Universidade Federal de Lavras (UFLA) – 

passaram a fomentar estudos que tinham como foco a produção da bebida e da própria 

cana-de-açúcar, articulando-se com os objetivos e as preocupações apontados pela 

                                                 
20 Em dezembro de 2016, a AMPAQ mudou seu estatuto e passou a chamar Associação Nacional de 

Produtores de Cachaça de Qualidade – ANPAQ. Ver no site Cachaciê. Disponível em: 

http://cachacie.com.br/. Acesso em 29/06/2018. 
21  Disponível em: http://www.ampaq.com.br/index.php?op=conteudo&id=123&menuId=140. Acesso em 

12/04/2017.  

http://cachacie.com.br/
http://www.ampaq.com.br/index.php?op=conteudo&id=123&menuId=140
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AMPAQ. Foi também uma ação da AMPAQ que levou ao envolvimento da Associação 

Brasileira das Normas Técnicas (ABNT)22 nas problemáticas do setor: desenvolver um 

padrão de qualidade para a bebida com metodologias de análise para avaliação e unificar 

a nomenclatura técnica em nível nacional (Souza e Valle, 2004). Em 2005, como um dos 

desdobramentos desse processo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) aprovou o Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e 

Qualidade para Aguardente de Cana e para Cachaça23. É interessante observar nesse 

regulamento que as distinções entre as categorias artesanal e industrial foram proibidas 

de serem explicitadas nos rótulos, indicando, a nosso ver, a falta de consenso no setor 

sobre a questão envolvendo os produtores e seus modos de produzir a bebida, como 

mostra o trecho a seguir: 

 

Fica vedado o uso da expressão “Artesanal” como designação, tipificação ou 

qualificação dos produtos previstos no presente Regulamento Técnico, até que se 

estabeleça, por ato administrativo do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, o Regulamento Técnico que fixe os critérios e procedimentos para 

produção e comercialização de Aguardente de Cana e Cachaça artesanais.  

 

 

A aprovação do projeto PL 1.911 pelo Legislativo do estado, em 2007, que 

defendia a patrimonialização da cachaça mineira, foi um marco importante na biografia 

da bebida no sentido de sua valorização e o coroamento do processo iniciado na década 

de 1980. Essa patrimonialização representou a culminância de um conjunto de ações 

envolvendo esferas dos governos federal e estadual, universidades, e organizações como 

a AMPAQ e a ABNT.  

Na justificativa do PL 1.911 a distinção da cachaça mineira é apresentada de 

forma objetiva: elaborada em alambique, em processo artesanal, com “segredos de 

fabricação e critérios de qualidade”. Essa ideia, expressa no próprio enunciado do projeto 

                                                 
22 Sobre a ABNT ver: http://www.abnt.org.br/ 
23  Disponível em: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=14175. 

Acesso em 14/04/2017. 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=14175
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e da lei, além de fundamentar o projeto, sugere uma forma de consumo também distinta e 

específica: 

 

Em Minas Gerais só se faz cachaça de alambique, cuja qualidade é superior à da 

indústria, produzida em grande escala em outros Estados. A cachaça mineira não é 

somente uma bebida popular: possui atributos como a qualidade final do produto, 

envelhecido em tonéis de carvalho e outras madeiras sensoriais, o que a diferencia 

das demais.24 

 

 

Embora considerada popular pelo autor do projeto, a produção em alambique tem 

impactos no valor final do produto, sendo a cachaça industrial aquela que possui os 

preços mais baixos (Coutinho, 2001 apud Souza e Valle, 2004). Mas o preço elevado, 

comparado ao produto industrializado, seria compensado pela diferença que daria à 

cachaça artesanal sua qualidade especial, a tradição: “(...) um produto que espelha a nossa 

cultura e tradição, sendo uma bebida de paladar verdadeiramente regado de 

mineiridade”25.  

A imagem do “beberrão” ou do “cachaceiro” vinculada ao consumidor da bebida 

de baixo custo, sem moderação, vai sendo substituída para uma outra em que o indivíduo 

sabe apreciar e reconhecer o valor da cachaça artesanal – o “cachacier” –, conhecedor das 

técnicas tradicionais e das nuances que o tipo de madeira e o tempo de reserva da bebida 

podem oferecem ao paladar. Souza e Valle (2004) apontaram que as ações das 

instituições envolvidas no setor em Minas Gerais também buscaram desenvolver uma 

cultura de consumo diferenciado que incluía oferta de cursos, isto é, formação 

especializada na questão do paladar.  

Rafaela Costa Cruz, em sua dissertação intitulada Narrativas de consumidores de 

cachaça e representação social: construção negociada de significados, apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Minas Gerais, 

                                                 
24 Trecho da PL 1.911/2004. Disponível em: 

http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2004&n=1911&t=PL. 

Acesso em: 14/04/2017. 
25 Idem.  

http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2004&n=1911&t=PL


32 

 

em 2009, anotou: “Em uma brincadeira bem humorada, dois entrevistados falaram que o 

entendedor de cachaça é o cachacier, em uma referência clara ao sommelier, conhecedor 

especializado de vinhos. Percebe-se que a mudança do status do consumo da cachaça, 

essa sim recente, fez mudar a imagem do apreciador de cachaça” (Cruz, 2009: 62). 

O paladar funciona, assim, como categoria para diferenciar tanto os tipos de 

consumidor quanto as formas de consumir a bebida. Partindo das obras de Luís da 

Câmara Cascudo, José Reginaldo Gonçalves analisa o paladar associado a  

 

(...) distintas modalidades de comidas e bebidas; mais que isso, está associado a 

formas específicas e particulares de preparação, apresentação e consumo. Por 

intermédio do paladar, os indivíduos e grupos distinguem-se, opõem-se a outros 

indivíduos e grupos. Por essa razão, o paladar situa-se no centro mesmo das 

identidades individuais e coletivas. (Gonçalves, 2007:181) 

 

 

Pernambuco 

 

O pioneirismo na concessão do título de patrimônio e a definição dos valores 

atribuídos à cachaça artesanal pelos mineiros geraram incômodos e contestação no 

Legislativo pernambucano, expondo as disputas no setor em torno dos diferentes modos 

de produzir, da ideia de tradição e, em última instância, das questões acerca do mercado e 

do consumo.  

A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (ALEPE) publicou em 

setembro de 2008 a seguinte matéria: 

 

Bebida tradicional do estado e originária dos primeiros engenhos de cana-

de-açúcar, no século 16, a cachaça pode virar Patrimônio Cultural e Imaterial de 

Pernambuco. Tramita na Assembléia Legislativa projeto de lei neste sentido, de 

autoria do deputado Clodoaldo Magalhães. “A motivação de apresentar o projeto 

veio de um certo esquecimento de que Pernambuco teve os primeiros engenhos, 

destilarias e cachaçarias do país. Pernambuco tem uma tradição na produção de 
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cachaça, com grandes marcas de qualidade. No entanto, Minas Gerais vem se 

apropriando desse potencial histórico. O projeto é o primeiro passo para valorizar 

um elemento rico da nossa cultura”, ressalta o deputado. 

(...) 

“Tornar a cachaça Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco pode incentivar 

as pessoas que fazem parte da cadeia produtiva, estimular projetos econômicos e 

culturais. Espero que até o final de outubro o projeto siga para plenário”, diz 

Clodoaldo Magalhães.26 

 

 

Ou seja, pouco mais de um ano após a promulgação da lei mineira que declarou 

patrimônio cultural o processo de fabricação da cachaça de alambique, o deputado 

Clodoaldo Magalhães27 apresentava na ALEPE o projeto de Lei Ordinária N. 575/200828. 

A ementa do projeto informava o assunto a ser levado para análise dos membros daquela 

instituição: “considera a cachaça patrimônio cultural e imaterial do Estado de 

Pernambuco”29. Foram cinco meses de tramitação do projeto até a sua aprovação na 

Assembleia pela Lei 13.606 30 , sancionada pelo então governador Eduardo Henrique 

Accioly Campos.  

Nos estados de Pernambuco, São Paulo – maior produtor, com 44% – e Ceará 

encontram-se as áreas de produção da cachaça industrial mais expressivas. Em 

Pernambuco estão as Indústrias Müller e Pitu que não apenas se colocam notoriamente no 

mercado nacional como também são responsáveis por boa parte das exportações (Souza e 

Valle, 2004). 

Apesar do desenvolvimento do setor industrial da cachaça, entre o período de 

1945 a 1960, ter demarcado a fronteira entre os tipos industrial e artesanal de produção, a 

                                                 
26  Para ver matéria na íntegra: http://www.alepe.pe.gov.br/clipping/cachaca-como-patrimonio-de-

pernambuco/. Acesso em 25/12/2016.  
27 O deputado estadual Clodoaldo Magalhães é natural de Palmares (PE) e médico, atuante em pautas como 

saúde, educação e políticas de geração de emprego; filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Para 

mais informações ver em: http://www.alepe.pe.gov.br/parlamentar/clodoaldo-magalhaes. Acesso em 

28/12/2016. 
28 Projeto apresentado em 23 de maio de 2008. 
29 Fonte: http://www.alepe.pe.gov.br. Acesso em: 12/08/2016. Ver o projeto no anexo IV.  
30 Para acessar a Lei 13.606: http://legis.alepe.pe.gov.br/. Disponível no anexo IV.  

http://www.alepe.pe.gov.br/clipping/cachaca-como-patrimonio-de-pernambuco/
http://www.alepe.pe.gov.br/clipping/cachaca-como-patrimonio-de-pernambuco/
http://www.alepe.pe.gov.br/parlamentar/clodoaldo-magalhaes
http://www.alepe.pe.gov.br/
http://legis.alepe.pe.gov.br/
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bebida ainda permanecia socialmente estigmatizada no país independentemente do 

processo de fabricação, segundo pesquisas de Vicente Inácio de Oliveira Neto. Em sua 

dissertação intitulada Desafios e oportunidades da cachaça no comércio internacional, 

apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Economia da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), em 2005, afirmou: 

 

(...) mesmo nos anos da industrialização substitutiva de importações iniciada na 

década de 30, continuada no pós-guerra de 45 e reforçada pelo regime ditatorial 

inaugurado em 1964, a cachaça, curiosamente, apesar do clima cultural 

nacionalista das eras “Vargas”, “Kubitschek” e “Militar”, respectivamente – que 

ensejaram o crescimento econômico do país a taxas superiores a 7% ao ano até o 

início dos anos 80 – jamais desfrutou de um maior prestígio, seja entre as elites, 

seja entre as classes de renda média já socialmente consolidadas. Nunca foi 

contemplada com uma campanha de fortes cores nacionalistas, do tipo “O 

PETRÓLEO É NOSSO”... Continuando a vigorar o indisfarçável preconceito 

contra seu consumo social festivo. (Oliveira Neto, 2005: 15). 

 

 

Conforme apontaram Luana Rodrigues e Edson de Oliveira – pesquisadores da 

Universidade do Vale do Paraíba (Univap) e da Universidade de Taubaté (Unitau), 

respectivamente – no artigo Expansão da exportação da cachaça brasileira: uma nova 

oportunidade de negócios internacionais, apresentado no VII Encontro Latino 

Americano de Pós-Graduação da Univap, a invenção da batida, bebida que mistura frutas 

e cachaça, na década de 1970, teria contribuído para sofisticar o destilado e alcançar 

consumidores das classes mais altas. Tanto as grandes indústrias quanto os produtores 

artesanais começaram a investir em tecnologias e marketing, formando associações e 

cooperativas e buscando agregar valores ao produto. Outro fator que teria contribuído 

nesse sentido foi a chegada de turistas europeus ao litoral, principalmente alemães e, com 

isso, a cachaça começaria a se propagar no exterior (Rodrigues e Oliveira, 2007). 

Já na década de 1990, de acordo com Oliveira Neto (2005), a abertura de mercado 

e a globalização impactaram a economia brasileira, em geral, e o comércio da cachaça, 
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em particular, estimulando a modernização do setor para fazer frente à competição das 

bebidas estrangeiras. Nesse cenário, a busca pela valorização da cachaça ganha novo 

impulso e as associações de produtores passam a investir na imagem do produto. 

A Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE) coordena o Programa Brasileiro 

para o Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), criado em 1997, com o objetivo de 

aprimorar a produção e expandir as vendas no mercado externo através da divulgação em 

feiras e congressos e de ações junto ao Governo Federal (Oliveira Neto, 2005). A 

ABRABE, fundada em 1974, assume como missão  

 

(...) unir as aspirações das indústrias nacionais e estrangeiras, de importadores e 

exportadores. (...) possibilita aos associados uma representação efetiva junto aos 

governos, funcionando como centro de referência para autoridades, legisladores, 

mercado, outras entidades de classe, órgãos reguladores, imprensa e opinião 

pública.31  

 

 

Em 2001, o Decreto federal N° 4.062, assinado pelo então presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso, tornou oficial a denominação “cachaça” como 

exclusiva aguardente de cana produzia no Brasil.32 No mesmo ano, em Pernambuco, era 

fundada a Associação dos Produtores de Aguardente de Cana e Rapadura – APAR – 

seguindo o exemplo da AMPAQ de Minas Gerais. Essa iniciativa permitiu, segundo 

Oliveira Neto, “maior integração institucional e parcerias com outros órgãos de apoio ao 

setor, como o SEBRAE, SENAI e ITEP” (Oliveira Neto, 2005:60). 

Enquanto os produtores de Minas Gerais avançavam na valorização da cachaça 

artesanal, acionando instituições governamentais e privadas desde a década de 1980, e 

definindo significados específicos sobre essa produção, os produtores de Pernambuco 

ainda se organizavam em termos de associações do setor e, sobretudo, de construção de 

uma identidade própria, embora o estado nesse momento já estivesse exportando a 

cachaça industrializada. Assim, compreendemos as preocupações inscritas no texto do 

                                                 
31 Trechos retirados do site da ABRABE, disponível em: http://www.abrabe.org.br/abrabe/sobre-a-abrabe/. 

Acesso em 18/04/2017. 
32 Confira em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d4062.htm.  

http://www.abrabe.org.br/abrabe/sobre-a-abrabe/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d4062.htm
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projeto pernambucano e a decisão de afirmar a bebida produzida ali também como 

tradicional e digna da definição de patrimônio, concretizada em 2008 através da Lei N. 

13.606.  

Os argumentos destacados no projeto foram a valorização de marcos históricos da 

bebida no estado, o potencial econômico diante da perspectiva de aumento da exportação 

e a existência do Museu da Cachaça em Lagoa do Carro, Zona da Mata Norte, com 

grande acervo de garrafas:  

 

A história da cachaça em Pernambuco começa em 1572, com os primeiros 

engenhos pernambucanos acompanhando a alambicagem de cana-de-açúcar 

presente em quase todos os engenhos do Brasil. Durante a presença dos 

holandeses em Pernambuco ocorreu um grande impulso da produção de cachaça, 

que era utilizada para o comércio de escravos, enriquecendo inimigos da Coroa 

Lusitana. A reação portuguesa veio em 1635 com a proibição da venda do 

produto. Essa foi a primeira de uma série de infrutíferas tentativas de impedir a 

produção e o comércio da bebida brasileira33.  

 

 

Interessante observar que o envolvimento da bebida no comércio de africanos 

escravizados aparece no texto do projeto pernambucano, assunto que trataremos nos 

outros capítulos. O fator econômico é uma das questões fundamentais do projeto:  

 

De suma importância para a economia do Estado, principalmente pelo que 

representa no setor sucralcooleiro pernambucano, a aguardente de cana situa-se 

em 10º lugar no ranking das exportações brasileiras e é a terceira maior indústria 

de bebidas destiladas do mundo. Além disso, a cachaça está inclusa entre os 

produtos escolhidos pela Câmara de Comércio Exterior CAMEX, a ser 

incentivada para a exportação. As cachaças pernambucanas (...) são apreciadas em 

                                                 
33 Trecho retirado do projeto de patrimonialização da cachaça de Pernambuco (Projeto de Lei N. 575/2008). 

Disponível no site da Alepe: http://www.alepe.pe.gov.br. Acesso em 11/01/2017.  

http://www.alepe.pe.gov.br/
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diversos bares e restaurantes americanos, europeus e é [sic] apontada como um 

dos mais potentes produtos varejos da economia mundial.34  

 

 

Assim, enquanto na justificativa do projeto mineiro evidencia-se a afirmação do 

modo de produzir em alambique como a marca de distinção e tradição, o texto 

pernambucano exalta marcos históricos da implantação dos primeiros engenhos de cana 

na região, afirma o peso da cachaça pernambucana – predominantemente industrial – na 

economia brasileira, a inserção desta no mercado externo, e, consequentemente, o 

consumo vinculado ao paladar europeu e norte-americano.  

 

 

Rio de Janeiro 

 

O Rio de Janeiro foi o terceiro estado onde a cachaça se tornou patrimônio a partir 

da sanção da Lei 6.29135 de 2012, pelo então governador Sergio Cabral, seguindo os 

exemplos de Minas Gerais e Pernambuco. 

De acordo com Rogério Haruo Sakai – pesquisador formado pela Esalq/USP na 

área de Engenharia Agronômica – em página sobre a cachaça no site da Agência 

Embrapa de Informação Tecnológica (Ageitec)36, a produção que se destaca no estado do 

Rio de Janeiro é a artesanal ou a de alambique, somando com Minas Gerais quase 50% de 

toda a produção de cachaça de alambique do Brasil. A produção de cachaça no Rio de 

Janeiro e em Minas Gerais representa 8%, cada uma, da produção total no país, segundo 

dados apontados pelo PBDAC (ver figura 1). 

Paraty se tornou uma importante cidade fluminense produtora da bebida entre os 

séculos XVIII e XIX (capítulos 3 e 4) e, embora tenha diminuído o número de engenhos 

no século XX, conseguiu manter funcionando algumas unidades que levam adiante a 

                                                 
34 Idem.  
35 Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/7f9e54252028591a83257a3

70062f6b5?OpenDocument. Acesso em 12/05/2017. Ver em anexo IV. 
36  Artigo disponível no endereço: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-

acucar/arvore/CONT000fiog1ob502wyiv80z4s473agi63ul.html. Acesso em 20/04/2017.  

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/7f9e54252028591a83257a370062f6b5?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/7f9e54252028591a83257a370062f6b5?OpenDocument
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONT000fiog1ob502wyiv80z4s473agi63ul.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONT000fiog1ob502wyiv80z4s473agi63ul.html
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ideia de tradição fundada sobre seu passado. Dado que merece atenção é o pioneirismo 

dos produtores paratienses na articulação para a obtenção do registro de Indicação 

Geográfica (IG) conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O 

registro é concedido nos casos em que os produtos ou serviços “são característicos do seu 

local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além 

de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado”37. De acordo com 

as pesquisadoras do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET/RJ), Cristiane S. de Mendonça, Maíra F. Marins e Magda L. G. Leite, no artigo 

Obtenção da Indicação Geográfica de procedência “Paraty”: uma estratégia de 

cooperação competitiva, apresentado no XXX Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção, na cidade de São Carlos (SP), em 2010, essa articulação inicialmente se 

desenvolveu entre os produtores da região, o Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE/RJ), mas outras instituições foram se integrando posteriormente: 

 

A princípio não foi um trabalho desenvolvido com o objetivo único de 

obtenção da IG, esta na verdade foi uma consequência da maturidade 

organizacional e produtiva dos produtores locais. Por volta do ano de 1997, por 

necessidade de atender aos requisitos das especificações do MAPA para a 

produção de bebidas, os produtores de cachaça da cidade de Paraty buscaram a 

ajuda de um técnico especializado no assunto porque o resultado de suas amostras 

coletadas não estavam em conformidade com os padrões especificados. (...) 

Assim, em 2006, os produtores locais já detinham uma estrutura de produção 

minimamente adequada e já estavam organizados a ponto de poder se submeter ao 

processo de requisição da indicação geográfica de procedência junto ao INPI. 

(Mendonça et al., 2010: 6).  

 

 

                                                 
37  Sobre a Indicação Geográfica ver o site do Ministério da Agricultura, disponível em: 

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/indicacao-geografica. Acesso em: 04/01/2017. 

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/indicacao-geografica
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Paraty foi a primeira cidade em âmbito nacional a receber a IG relativa à cachaça, 

em 2006, seguida pela região de Salinas (MG), em 2012, e por Abaíra (BA), em 201438.  

 

 

Selo de Indicação Geográfica de procedência da cachaça de Paraty 

Fonte: site Mapa da Cachaça39  

 

 

 

Selo de Indicação Geográfica de procedência da cachaça de Salinas 

Fonte: site Mapa da Cachaça40 

 

 

 Em entrevista ao Fórum de Desenvolvimento do Rio, realizada em 2015, Katia 

Espírito Santo, atual presidenta da Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do 

Rio de Janeiro (Apacerj), falou sobre a significativa produção da bebida em toda a região 

fluminense e o grande potencial de desenvolvimento que ela oferece, chegando a 

representar uma “vocação” do estado41.  

                                                 
38  Sobre demais produtos ou serviços que receberam o registro de Indicação Geográfica ver: 

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/indicacao-geografica. Acesso em 10/01/2017.  
39  Endereço: http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/a-indicacao-geografica-na-cachaca. Acesso em 

10/01/2017.  
40  Endereço: http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/cachaca-de-salinas-ganha-selo-de-indicacao-

geografica-do-inpi/. Acesso em 11/01/2017. Não encontramos a logomarca de IG da cachaça de Abaíra.  
41 Disponível em: https://www.facebook.com/forumdedensenvolvimentodorio/videos/989010791160280/. 

Acesso em: 11/01/2017. 

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/indicacao-geografica
http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/a-indicacao-geografica-na-cachaca
http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/cachaca-de-salinas-ganha-selo-de-indicacao-geografica-do-inpi/
http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/cachaca-de-salinas-ganha-selo-de-indicacao-geografica-do-inpi/
https://www.facebook.com/forumdedensenvolvimentodorio/videos/989010791160280/
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 Autor do projeto de Lei N. 417 42 sobre a patrimonialização da cachaça no Rio de 

Janeiro, o deputado Luiz Martins 43  apresentava à Assembleia Legislativa, em 2011, 

inúmeras justificativas para sua proposta, como as que destacamos a seguir:  

 

A cachaça é um destilado alcoólico produzido exclusivamente através da cana-de-

açúcar, bebida genuinamente brasileira que durante toda sua vida foi 

discriminada, perseguida e até proibida pelas elites e pela classe média. 

(...) 

Antes de ser um produto econômico, é uma das mais belas expressões da cultura 

brasileira. 

(...) 

A degustação com certeza é uma arte, pois constitui a mais poderosa ferramenta, o 

caminho mais legítimo e confiável para se conhecer a cachaça e construir 

sabedoria crítica sobre a bebida. Degustar e beber são atos culturais distintos. 

(...) 

Para que exista uma conscientização maior por parte da população é necessário 

que se compreenda o valor histórico da cachaça, vendo-a como um símbolo de 

nacionalidade e da nossa identidade cultural. Por isso, deve ser valorizada de 

acordo com a sua importância para a formação e o desenvolvimento do Brasil pois, 

mesmo com as diferenças sociais existentes, a cachaça funciona como elo cultural 

relacionado ao imaginário popular, fazendo de sua produção uma arte. 

(...) 

A cachaça de Paraty originou-se em 1808, com a vinda da família real no Brasil, 

que impulsionou o comércio entre Paraty e o Rio de Janeiro, considerando que a 

abertura dos portos decretada por D. João VI, foi determinante para o incremento 

da exportação de cachaça. Em 1820, conforme relato de José de Souza Azevedo 

Pizarro e Araújo, havia em Paraty 12 engenhos de açúcar e mais de 150 

alambiques, com uma população aproximada de 16.000 habitantes. 

                                                 
42 Projeto disponível no site da Alerj pelo endereço: http://www.alerj.rj.gov.br. Acesso em 11/01/2017. Ver 

em anexo IV.  
43 Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), carioca e economista. Para mais informações de sua 

biografia ver: http://www.deputadoluizmartins.com.br/biografia/. Acesso em: 11/01/2017. 

http://www.alerj.rj.gov.br/
http://www.deputadoluizmartins.com.br/biografia/
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 O projeto de lei do estado do Rio apresenta aspectos gerais sobre a história da 

bebida, pontuando em alguns momentos as especificidades de Paraty, e reconhece as 

iniciativas tomadas sobre o tema em outras regiões. Destaca, sobretudo, o potencial 

turístico que envolve os bens culturais, chamando a atenção dos estudiosos e da 

sociedade para a necessidade de se fazer uma releitura da bebida: “uma nova forma de 

observar valores culturais que fazem parte da nossa identidade nos levará a uma nova 

concepção do que é a cachaça”.44  Ou seja, o autor aponta a necessidade de rever o 

estigma que historicamente acompanhou a bebida.  

Ao mesmo tempo, nesse projeto aparece de forma evidente a distinção entre as 

formas de consumo, ou de paladar: “degustar e beber são atos culturais distintos”, ideia 

que aparece implicitamente no projeto mineiro. Assim, as fronteiras dos significados de 

consumir a cachaça na atualidade vão se definindo pelas ações dos agentes envolvidos 

nas patrimonializações estaduais.  

Por fim, vale destacar que, apesar das informações históricas, não foi mencionado 

o papel da bebida nos negócios do comércio de africanos escravizados como importante 

moeda de troca nas regiões africanas fornecedoras de mão de obra cativa.  

 

*** 

 

 Os títulos de patrimônio estaduais concedidos à cachaça representam um 

deslocamento do uso cotidiano desse objeto material para o contexto institucional. A 

semelhança mais evidente nos três casos é que foram iniciativas políticas promovidas por 

parlamentares que colocaram na defesa para o título, em todos os projetos mencionados, 

o argumento da tradição da produção da bebida desde o período colonial. 

 Outro aspecto em comum presente nos decretos foi o destaque ao momento 

econômico atual que favorece a expansão do setor, sobretudo em âmbito internacional, 

resultado das ações empreendidas por produtores regionais e diversas instituições 

governamentais e privadas, desde a década de 1980, principalmente no estado de Minas 

                                                 
44 Trecho retirado do projeto de Lei N. 417/2011 
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Gerais. Implícita ou explicitamente, o fator econômico foi recorrente nos projetos 

configurando um dado importante para seus autores e demais deputados que decidiram 

aprovar as leis. 

 Por fim, independentemente das questões internas existentes entre os produtores 

envolvendo formas de produção, critérios de qualidade, preços e tipos de consumidores, 

todos os projetos afirmaram o significado que a bebida carrega: símbolo da identidade 

nacional. A ideia de que a cachaça sintetiza o que é o Brasil e o representa no mundo, 

elaborada em outro momento (assunto abordado no próximo capítulo), é o discurso que 

domina atualmente na defesa da transformação da bebida em patrimônio. 

 

 

1.2. Breves considerações sobre a noção de patrimônio 

 

O título de patrimônio concedido à cachaça em alguns estados brasileiros mostra a 

diversidade de contextos que essa categoria de pensamento pode definir e como ela é 

acionada por diferentes grupos ou instituições.  

De acordo com José Reginaldo Gonçalves (2007), utiliza-se a categoria 

patrimônio para designar bens de variada natureza, o que faz do conceito algo bastante 

familiar ao moderno pensamento ocidental, embora já estivesse presente nas sociedades 

tribais e no mundo clássico. Fala-se em patrimônios econômicos e financeiros; 

imobiliários; sejam eles de empresa, de um país, de uma família ou indivíduo; 

patrimônios culturais, arquitetônicos, históricos, artísticos, genéticos, etc. A amplitude do 

emprego do termo na vida social e mental de qualquer coletividade humana exprime a 

importância que a ideia alcança para além das modernas sociedades ocidentais.  

Entretanto, se modernamente patrimônio significa o colecionamento de bens 

apropriados e expostos por determinados grupos sociais, demarcando um domínio 

subjetivo diante de outros, este não é o único significado possível:  

 

A literatura etnográfica está repleta de exemplos de culturas nas quais os bens 

materiais não são classificados como objetos separados dos seus proprietários. 

Esses bens, por sua vez, nem sempre possuem atributos estritamente utilitários. 
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Em muitos casos, servem a propósitos práticos mas possuem, ao mesmo tempo, 

significados mágico-religiosos e sociais. (Gonçalves, 2007:110)  

 

 

Nessa perspectiva, patrimônio pode ser considerado como extensões morais de 

seus proprietários sem uma demarcação de fronteiras definidas: possui ao mesmo tempo 

natureza econômica, religiosa, política, jurídica, estética, psicológica, fisiológica; o que 

Marcel Mauss definiu como “fatos sociais totais” (Gonçalves, 2007). 

A cachaça vem sendo apropriada como patrimônio, contemporaneamente, por 

diferentes grupos e com significados distintos. Nos museus da cachaça de Paty do Alferes 

(RJ)45 e de Lagoa do Carro (PE)46, talvez os mais antigos, é principalmente o sentido da 

coleção de garrafas da bebida, de diversas regiões, que forma o patrimônio privado dos 

seus respectivos proprietários. Novos museus vêm sendo fundados atualmente, como, por 

exemplo, o Museu da Cachaça de Salinas (MG) 47, com outros significados que merecem 

ser analisados, em outro trabalho, diante do atual momento em que se encontra a 

produção e o consumo da cachaça.  

Para os agentes envolvidos nas patrimonializações estaduais, a cachaça como 

patrimônio vincula-se, também, à ideia de elencar os bens culturais ou históricos de seus 

estados. 

Além desses significados, é comum que os produtores de cachaça artesanal (ou de 

alambique) reivindiquem modos especiais de produzir a bebida, aprendidos por 

antepassados, o que também pode configurar uma noção de patrimônio sob a ótica do 

objeto como extensão dos seus proprietários. Como exemplo podemos citar a história da 

cachaça Coqueiro, de Paraty (RJ), elaborada pelos próprios produtores:  

 

A Cachaça Coqueiro consagra quase cinco séculos da arte paratyense de 

fazer cachaça, alquimias e segredos transmitidos entre gerações e famílias da terra. 

                                                 
45 Fundado em 1991. Sobre o Museu da Cachaça de Paty do Alferes ver: 

http://patydoalferes.rj.gov.br/pontos-turisticos/museu-da-cachaca/. Acesso em 14/01/2017. 
46 Fundado em 1998. Sobre o Museu da Cachaça de Lagoa do Carro ver reportagem da Rede TV! News, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CGYKpRdGfsA. Acesso em: 15/01/2017.  
47 Sobre o Museu da Cachaça de Salinas ver artigo do site Mapa da Cachaça. Disponível em: 

http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/o-museu-da-cachaca-de-salinas/. Acesso em 14/01/2017.  

http://patydoalferes.rj.gov.br/pontos-turisticos/museu-da-cachaca/
https://www.youtube.com/watch?v=CGYKpRdGfsA
http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/o-museu-da-cachaca-de-salinas/
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Ela é produzida por Eduardo Mello, herdeiro de uma sabedoria nascida no século 

XVIII, quando seus ancestrais já destilavam a alma da cana de açúcar. 

Alambiqueiro de talento, apaixonado pelo ofício de inventar cachaça, que 

aprendeu com o seu pai, o mestre Antônio Mello, e com o seu avô, o legendário 

José Mello, criador de pingas eternas, Eduardo Mello é estudioso, dedicado, se 

empenhando, a cada dia, no aprimoramento da deliciosa Coqueiro, uma pinga 

com caráter e personalidade.48 

 

 

 No debate sobre patrimônio, Mariza Veloso (2006) levantou a problemática que 

compreende o que seria o objeto coisificado, refletindo o quadro de mercantilização da 

cultura. Para a autora, há um risco de  

 

(...) transformar o patrimônio material em expressão de uma história rasa; ou, 

ainda, transformar as manifestações culturais do patrimônio imaterial em fetiche, 

ou seja, privilegiar o produto transformado em objeto de consumo como qualquer 

outra mercadoria que circula na sociedade atual. (Veloso, 2006:439). 

 

 

 As preocupações de Veloso podem ser inseridas nos contextos em que se 

separaram as dimensões materiais e imateriais do objeto. Nos discursos contemporâneos 

do Brasil, o conceito de patrimônio imaterial passou a ser usado em oposição à antiga 

noção de patrimônio de pedra e cal: enquanto esta exprime uma concepção mais 

tradicional que valoriza grandes edificações e monumentos, aquele reúne lugares, festas, 

religiões, músicas, danças, culinárias e técnicas (Gonçalves, 2003). 

 Para Marisa Veloso, privilegiar o produto transformado em objeto de consumo 

pode desconectá-lo das suas significações, de seus contextos elaborados por grupos 

específicos. Entretanto, compreendemos que esses deslocamentos dos usos e apropriações 

dos objetos também são componentes das vivências históricas e podem ser analisados nas 

                                                 
48 Trecho retirado do site da empresa, disponível em: http://www.cachacacoqueiro.com.br. Acesso em 

15/01/2017.  

http://www.cachacacoqueiro.com.br/
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suas transformações de significados. O interessante é identificar as dimensões que esses 

objetos podem alcançar dentro dos diferentes grupos nos quais estão inseridos, como é o 

caso da cachaça.  

 Com o movimento de valorização da bebida nas últimas décadas, seja pela ação 

dos produtores ou dos agentes ligados às instituições públicas, existe uma seleção do que 

deve ser valorizado como patrimônio. Mas não se pode esquecer que os usos e 

significados da cachaça não se restringem ao que foi definido por tais esferas. 

A história que liga a produção e o consumo do destilado às vivências de africanos 

escravizados e do comércio destes, durante a expansão da colonização europeia na África 

e América, tem pouca visibilidade na divulgação dos significados da cachaça. É preciso 

considerar a bebida enquanto resultado da diversa experiência humana. 

 

 

1.3. Outras dimensões  

 

 Em 1730, Sebastião Rocha Pita (1660-1738) – autor daquela que é considerada a 

primeira obra de conjunto sobre o Brasil (Karvat, 2005), – em Historia da America 

Portugueza, apontava que os escravizados e a “plebe do Brazil” eram os principais 

consumidores de cachaça à época (apud Simonsen, 1987). Relatos de viajantes do século 

XIX também indicam que esta era a bebida alcoólica mais ingerida pelos menos 

favorecidos na América portuguesa, independente da cor ou do gênero. Em viagem por 

um lugarejo de Minas Gerais no ano de 1817, Saint Hilaire anotava a seguinte 

observação: “apesar da extrema fertilidade da região, seus habitantes são pobres... o gosto 

pela aguardente é quase geral em todo esse local; as mulheres não estão mais isentas que 

os homens, e os brancos a ela se entregam quase tanto como a gente de cor” (Saint 

Hilaire, 1974, p. 177-8 apud Algranti, 2005:82). 

Segundo Leila Algranti (2005), o hábito de beber cachaça pelas populações 

empobrecidas relacionava-se aos efeitos próprios do álcool e ao nível calórico, tendo em 

vista uma dieta escassa e insatisfatória, sobretudo da parte dos escravizados. Ainda na 

perspectiva da autora, os mais abastados, em meados do Oitocentos, consumiriam a 
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aguardente de cana como aperitivo. Algranti defende a ideia de que as formas de 

consumir a bebida marcavam a distinção social desde o período colonial: 

 

(...) a aguardente de cana, bem como as outras aguardentes confeccionadas com 

os frutos da terra serviam como alimento básico diário ou complementar; eram 

utilizados como oferenda e gentileza; participavam da comensalidade e de outros 

rituais domésticos, dependendo da origem e da condição social dos envolvidos. 

Percebe-se, portanto, que em uma sociedade fortemente hierarquizada como a que 

existia na América portuguesa, os alimentos adquiriam significados diferenciados 

de acordo com a condição de quem os consumia, mas podia ser apreciada por 

indivíduos de diferentes segmentos sociais. (2005:86) 

 

 

A cachaça fazia parte do cotidiano dos escravizados.  Esse consumo, entretanto, 

não era limitado ao ambiente doméstico e não se restringia à função alimentar no sentido 

de saciar uma necessidade estritamente fisiológica. A bebida era um item presente em 

festas e rituais que misturavam práticas africanas a elementos inaugurados pela 

experiência da vida em cativeiro do lado de cá do Atlântico.  

Nas rodas de Jongo do século XIX, manifestação cultural do Sudeste brasileiro 

praticada originariamente pelos escravizados das comunidades rurais (Lara e Pacheco, 

2007), era comum encontrar recipientes contendo cachaça entre os objetos que 

compunham a paisagem das rodas.  

A grande maioria dos cativos desembarcados no Sudeste brasileiro, do final do 

século XVIII até meados da década de 1850, provinha da região da África Central 

Ocidental e Oriental (Slenes, 2007). Esse dado é indispensável para a compreensão das 

culturas recriadas pelos escravizados no Novo Mundo, pois os africanos que saíram dali 

compartilhavam fortes traços culturais, principalmente no que diz respeito aos cultos de 

aflição. Tais cultos ressaltavam a música e a dança como meios para a cura de doenças e 

infortúnios e, ao que tudo indica, reside nessa aproximação o fator chave que possibilitou 

a reunião dos escravizados para versar e bater tambor nas senzalas do Sudeste brasileiro 
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(Slenes, 2007). Esse ritual, que hoje conhecemos como Jongo, recebeu outras 

denominações ao longo do Oitocentos, como batuque e caxambu (Abreu, Mattos: 2007).  

Através de relatos de moradores de Vassouras e de suas próprias observações 

durante pesquisa realizada em fins da década de 1940, o historiador norte-americano 

Stanley Stein (1990 [1957]) elaborou uma descrição do caxambu praticado no Vale do 

Paraíba do século XIX, que ocorria nas noites de sábado e, invariavelmente, nos dias 

santos. Essas noites começavam da seguinte maneira: 

 

Depois que as tarefas estivessem terminadas, acendia-se a lenha empilhada no 

terreiro de secagem. Um casal de tambores, às vezes acompanhado de um terceiro 

tambor ou “chamador”, ocupava um lado da fogueira; no outro lado sentavam-se 

negros idosos, geralmente africanos, chamados por um ex-escravo da macota 

(“pessoas da África, pessoas sábias”). Ao grande, estrondoso tambor do “casal” os 

escravos davam o nome de caxambu; o tambor acompanhante, menor e de som 

mais agudo (...), era chamado de candongueiro. (Stein, 1990 [1957]:244)  

 

 

 Além da fogueira e dos tambores, a cachaça figurava entre os elementos presentes 

nas rodas:  

 

O caxambu com seus ritmos poderosos, com a quase completa ausência de 

supervisão do fazendeiro, com o uso de palavras africanas para disfarçar as 

alusões óbvias e os ocasionais tragos de cachaça morna, proporcionavam aos 

escravos a oportunidade de expressar seus sentimentos em relação a seus senhores 

e feitores e comentar acerca das fraquezas de seus companheiros. (Stein, 1990 

[1957]:246)  

 

 

Outro relato de uma viajante francesa, entre 1868 e 1870, expõe parte dos hábitos 

constituídos pelos cativos nas senzalas do Sudeste. Em visita à Fazenda São José, nas 

proximidades do Rio de Janeiro, Adèle Toussaint-Samson informava sobre a concessão 
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senhorial para uma noite de batuque onde foi liberado um barril de cachaça (apud Abreu, 

Mattos, 2007).  

No início do século XX, o folclorista Luciano Gallet (1893-1931) descreveu a 

prática do Jongo como uma “excitação na assistência, atordoada com as baterias, o 

sapateio, o canto geral e o parati que circula horas a fio” (apud Abreu, Mattos, 2007:84). 

Gallet elaborou suas anotações, possivelmente em 1928, com base nas informações 

passadas por um “velho preto Antoniozinho”, colono em uma fazenda perto do rio Piraí, 

no Vale do Paraíba, respeitado e reconhecido como uma liderança religiosa pela 

comunidade local. É muito provável que Antoniozinho guardasse as memórias do tempo 

do cativeiro, parte delas revelada a Luciano Gallet. Assim, o parati (um dos diversos 

sinônimos de cachaça) que circulava durante a roda de Jongo pode representar uma 

continuidade de um período anterior. 

Outro indício do consumo da cachaça nas rodas de jongo são os versos de Rosau 

Bernardo, jongueiro de Mambucaba, em Angra dos Reis – área onde desembarcaram 

muitos africanos durante o comércio clandestino de escravizados no Brasil imperial 

(1830-50)49. Fica evidente nos seus versos que a cachaça não é um elemento estranho no 

Jongo, como destacamos a seguir:  

 

 

Eu agora vou dizer: 

carro sem boi não anda 

e eu não canto sem beber. 

 

 

Eu vim de Mambucaba 

morar no Rio de Janeiro. 

Um golinho de pinga, gente, 

faz parte do terreiro.50 

 

                                                 
49 Sobre os desembarques clandestinos de africanos escravizados no Brasil imperial ver: LOURENÇO, 

2010. 
50 Acervo UFF Petrobrás Cultural. Angra dos Reis (Performance), código: 01.0066.  
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Através do Jongo é possível compreender outros significados existentes no hábito 

de consumir a cachaça, sobretudo pela população escravizada no Brasil oitocentista. A 

presença da bebida nas rodas, como apontou Robert Slenes (2007), indica uma ligação do 

Jongo com o mundo espiritual dos escravizados, anteriormente percebida por Stanley 

Stein em Vassouras (1990 [1957]). Atento em decifrar as metáforas contidas nos versos, 

Slenes observou que estes poderiam ser carregados de magia quando proferidos por 

grandes jongueiros. Resgatando uma passagem contada pela folclorista Maria de Lourdes 

Borges Ribeiro, Robert Slenes evidenciou o uso da cachaça para lançar feitiço:  

 

Borges Ribeiro reconta uma velha estória de magia que retrata um episódio desse 

tipo, porém capta também os assombrosos poderes sobrenaturais atribuídos como 

ideal cultural aos jongueiros cumba. Houve uma vez, há muito, que cinco 

jongueiros mestres se juntaram para mostrar suas artes. Eles “começa[ram] a 

soltar pontos, a desatar, a inventar outro mais forte e mais difícil. (...) A coisa foi 

esquentando” até que um deles, Chico Perpétuo, encheu a boca de pinga (também 

usada para molhar a face do tambor na afinação) e cuspiu-a nos olhos do filho de 

um de seus rivais, que “cegou na hora” (desmaiou). Sabendo que “pinga não corta 

veneno de pinga”, outro jongueiro, Chico Mandu, correu para o rio que estava 

perto, pegou água numa caneca e, com sua mão desprotegida, jogou dentro “três 

brasonas bem vermelhas” da fogueira. “A água chiou, o fogo apagou e ficou só 

aquela cinzinha por cima”. Chico Mandu, “com boas palavras, pega aquela cinza, 

[e] sopra nos olhos” do rapaz, que “acordou na hora”. Enfim, o cumba “regulou 

com água benta do rio”. “Por que a pinga cegou?”, perguntou alguém. “Porque 

estava temperada”. “Com que?” “Palavra. Só palavra. Não precisava mais nada”. 

(Slenes, 2007:136) 

 

 

Na narrativa, além de ser um veículo utilizado para aplicar os feitiços, a pinga 

“temperada” representa também um elemento para afinar o couro do tambor. Slenes 

apontou que  
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No que diz respeito às propriedades mágicas da pinga, inclusive para a afinação 

dos tambores, é digno de nota que o culto de José Cabinda em São Roque também 

usava esse líquido para facilitar a posse espiritual, provavelmente conforme 

preceitos nominalistas que associavam (em kikongo) nsámba, o vinho de palmeira 

mais prezado para libações em ocasiões formais, com outro nsámba, “oração”, e 

palavras relacionadas significando “orar, invocar”. (2007:138) 

 

 

 Embora a cachaça se configure como elemento presente nas rodas de Jongo, é 

importante mencionar a preocupação existente entre os integrantes com o excesso do 

consumo da bebida na manifestação cultural. Nos versos que dizem “Ê, macocô que tá na 

venda, passa no bule que sai embuia”51, o jongueiro José Adriano, morador do quilombo 

de Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, afirma que se reconhecia e se informava aos 

outros quando uma pessoa embriagada entrava na roda. 

Vale apontar que, de acordo com José Curto (2002), o consumo de álcool na 

África é um fator trivial no desenvolvimento econômico, politico e social do continente, 

desde um passado que não pode ser datado de forma precisa. Mas o padrão de consumo 

esteve sempre vinculado a normas rigorosas, até o momento da chegada dos europeus ao 

continente no século XV:  

 

(...) é muito possível que a produção e o consumo de bebidas alcoólicas se tenham 

iniciado quando os africanos começaram a mudar o seu modo de subsistência da 

caça e recolecção para a agricultura. (...) Como estas bebidas alcoólicas eram 

produzidas utilizando alimentos que faziam parte da reserva alimentar, este facto 

deve ter imposto limites tanto à sua produção, como ao seu consumo. Assim, 

sendo pouco provável que existisse uma produção em larga escala, qualquer que 

fosse a quantidade de bebidas alcoólicas existente, esta era, em primeiro lugar, 

consumida durante ocasiões religiosas e sociais estabelecidas de forma mais ou 

menos rigorosa. Em geral, estas primeiras características das bebidas alcoólicas 

                                                 
51 Acervo UFF Petrobrás Cultural. Angra dos Reis, código: 01.0021. 
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em África parecem ter permanecido estáveis durante milênios. No entanto, com a 

chegada dos europeus ao continente, o padrão de consumo do álcool começou a 

sofrer mudanças significativas. (Curto, 2002:24)  

 

 

As dimensões que a produção e o consumo da cachaça podem adquirir em 

diferentes espaços são múltiplas e se transformam no tempo. É necessário pontuar que as 

fronteiras de significados demarcadas nos decretos estaduais de patrimonialização são 

uma dessas dimensões entre várias.  

As relações constituídas em torno da bebida considerada símbolo da identidade 

nacional se vinculam, historicamente, com a população africana e seus descendentes 

desde o início da colonização. São histórias que não podem ser silenciadas.  
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Capítulo 2. As fronteiras de significados na formação da 

identidade da cachaça. As perspectivas dos folcloristas José 

Calasans e Luís da Câmara Cascudo 

 

 

(...) autores de tradições diferentes, e politicamente antagônicos, se encontram, ao 

se formular uma resposta para o que seria uma cultura nacional. Porém, a 

identidade possui ainda uma outra dimensão, que é interna. Dizer que somos 

diferentes não basta, é necessário mostrar em que nos identificamos. (Ortiz, 

2012[1985]:7) 

 

 

A cachaça é a terceira bebida destilada mais consumida no mundo e a primeira no 

Brasil. Com uma produção anual de aproximadamente 1,3 bilhão de litros, cerca de 99% 

desse volume é consumido no mercado interno e apenas 1% é exportado.52 A observação 

desses números mostra que o produto tem grande aceitação no território nacional, além 

de apontar, segundo os agentes envolvidos no setor, um caminho promissor em direção 

ao comércio externo.  

Atentos à perspectiva de expansão do negócio em âmbito internacional, 

produtores e agentes do Estado brasileiro se mobilizam de diversas maneiras no sentido 

de promover o crescimento do comércio da cachaça, fato que explica a notável 

divulgação que a bebida vem ganhando nas últimas décadas. A fundação do Programa 

Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), em 1997, pela Associação 

Brasileira de Bebidas (ABRABE) tem importante função nesse sentido. O programa 

serve como um canal de diálogo entre produtores e governo, além de estimular a 

capacitação técnico-comercial do setor para as exportações. Mas ressaltamos, 

especialmente, um dos objetivos do PBDAC entre os demais: a valorização da imagem 

                                                 
52  “...a produção é em torno de 1,3 bilhão de litros por ano, sendo que cerca de 75% desse total é 

proveniente da fabricação industrial e 25%, da forma artesanal”. Agência Embrapa de Informação 

Tecnológica. Disponível em: 

 <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-

acucar/arvore/CONT000fiog1ob502wyiv80z4s473agi63ul.html>. Acesso em novembro de 2014. 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONT000fiog1ob502wyiv80z4s473agi63ul.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONT000fiog1ob502wyiv80z4s473agi63ul.html
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do produto como item genuinamente brasileiro, com características históricas e culturais 

significativas para a população (Gomes, 2004).  

O principal obstáculo, já ultrapassado, rumo ao mercado internacional foi a 

questão da padronização da bebida resolvida por uma classificação oficial dada pelo 

Decreto n°. 4.851 de 2 de outubro de 2003, assinado pelo então presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva, o qual diferenciou “aguardente” e “cachaça”, ficando esta 

definida como 

 

(...) denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, 

com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito por cento em volume, a 

vinte graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado da cana-de-açúcar 

com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até 

seis gramas por litro, expressos em sacarose.53 

 

 

Mesmo com a revogação deste decreto, substituído por um mais amplo, em 4 de 

junho de 2009 - Decreto n°. 6.87154 -, manteve-se a mesma distinção entre o que é 

considerado cachaça e outras bebidas alcoólicas destiladas (aguardente e rum, por 

exemplo), fato que evidencia tanto a padronização exigida pelos termos do comércio 

internacional quanto a preocupação dos produtores em, cada vez mais, afirmar 

nacionalmente uma especificidade do referido produto. 

Além de padronizar a substância, a designação cachaça pretende enfrentar mais 

uma questão, tão antiga quanto a própria existência do produto: a unificação do nome. Há 

                                                 
53 Art. 92 do Decreto n. 4.851 de 2003. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4851.htm>. Acesso em novembro de 2014. Antes 

deste Decreto, a cachaça ainda era atrelada à aguardente de cana (Decreto n. 2.314/1997 – Art.91; e Decreto 

n. 4.072/2002 – Art. 91). 
54 O Decreto n. 6.871, que revoga o anteriormente citado e outros (Decretos n. 2.314/1997, 3.510/2000, 

4.851/2003 e 5.305/2004) regulamenta a Lei N. 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a 

padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Em seu Art. 53, 

o Decreto traz a seguinte prescrição: “Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana 

produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito por cento em volume, a vinte 

graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar com características 

sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até seis gramas por litro.” Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6871.htm>. Acesso em novembro 

de 2014.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4851.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6871.htm
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no Brasil uma infinidade de sinônimos empregados para designar praticamente a mesma 

bebida, desde termos africanos como birita, cumbe, malunga e jeribita (Alencastro, 

2012[2000]:313) até nomes popularmente consagrados como pinga, branquinha, 

“marvada” e parati. Tal diversidade reflete apropriações específicas em diferentes 

contextos sociorregionais onde o consumo da cachaça foi estabelecido ao longo do tempo. 

Em decorrência tanto das imposições do comércio internacional, quanto das iniciativas 

internas para fortalecer a ideia da cachaça como um dos símbolos de nacionalidade, 

seguem-se generalizações que apagam as especificidades dos múltiplos contextos. 

Em Paraty, cidade localizada no litoral Sul55 do estado do Rio de Janeiro onde se 

produz a bebida, o Festival da Pinga, promovido desde 198256, passou a ser chamado de 

Festival da Cachaça, Cultura e Sabores 57  a partir de sua XXVIII edição, em 2010, 

indicando o alinhamento dos organizadores às normatizações oficiais e a política de 

valorização estabelecida na última década. Naquele momento, em material de divulgação 

encontrado no site da Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça de Paraty 

(APACAP)58, realizadora do evento junto com a Prefeitura Municipal, os termos “pinga” 

e “aguardente” foram empregados como sinônimos de cachaça59. Entretanto, em 2013, o 

secretário municipal de turismo, Vladimir Santander, comentou sobre a XXXI edição do 

festival em matéria do jornal da região, Diário do Vale, publicada em 14 de outubro do 

mesmo ano, mostrando ter assumido definitivamente “cachaça” como único termo para 

designar a bebida: “Esse é o primeiro festival da cachaça organizado por essa gestão”, “A 

cachaça faz parte da história do município (…)”, “Neste espaço os visitantes poderão 

conhecer um pouco mais da cultura da cachaça”60. 

                                                 
55 A Região Litoral Sul Fluminense, de acordo com a Lei estadual 2610/96, ou Costa Verde, segundo a 

denominação da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos 

do Rio de Janeiro (CEPERJ), é constituída pelos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty. 
56 A inciativa de organizar o festival surgiu da Associação Comercial e Industrial de Paraty (ACIP), em 

1982, conforme indica Dalcir Ramiro em entrevista encontrada no site Paraty.com.br. Disponível em: 

http://www.paraty.com.br/noticiasparaty.asp?id=5131. Acesso em maio de 2015. No ano de 2007, a 

Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça de Paraty (APACAP), fundada em 29 de setembro de 

1999, aparece nos cartazes como realizadora do evento, ao lado da Prefeitura Municipal de Paraty. 
57  A mudança do nome do festival pode ser observada no material de divulgação elaborado pelos 

organizadores do evento, encontrado na internet a partir da XIX edição (2001) até a XXXII (2014). Ver 

anexo I. 
58 Site: http://www.apacap.com.br/index.html.  
59 Disponível em: http://www.apacap.com.br/festival_pinga_2010.html. Acesso em maio de 2015. 
60  Disponível em: http://www.diariodovale.com.br/noticias/0,77559,Festival-da-Cachaca-Cultura-e-

Sabores-de-Paraty-sera-marcado-por-novidades.html#axzz3ZaXv5XQl. Acesso em maio de 2015.  

http://www.paraty.com.br/noticiasparaty.asp?id=5131
http://www.apacap.com.br/index.html
http://www.apacap.com.br/festival_pinga_2010.html
http://www.diariodovale.com.br/noticias/0,77559,Festival-da-Cachaca-Cultura-e-Sabores-de-Paraty-sera-marcado-por-novidades.html#axzz3ZaXv5XQl
http://www.diariodovale.com.br/noticias/0,77559,Festival-da-Cachaca-Cultura-e-Sabores-de-Paraty-sera-marcado-por-novidades.html#axzz3ZaXv5XQl
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Como reflexo da valorização da cachaça, vemos a política de concessão de títulos 

de patrimônio em regiões de considerável produção61. A primeira iniciativa ocorreu em 

2007 no estado de Minas Gerais, que, pela Lei N. 16.688 declarou “Patrimônio Cultural 

de Minas Gerais o processo tradicional de fabricação, em alambique, da Cachaça de 

Minas”. 62  Um ano depois, legisladores pernambucanos seguiram a mesma trilha e 

aprovaram a Lei N. 13.606, cujo artigo primeiro define que “A Cachaça passa a ser 

considerada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Pernambuco”. 63 Em 2012 foi a 

vez do governo do Rio de Janeiro instituir a bebida como seu “Patrimônio Histórico 

Cultural” pela Lei N. 6.291.64 E na Paraíba, no apagar das luzes do ano de 2014, um 

movimento liderado pela comunidade acadêmica da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) começou a buscar apoio de parlamentares para a aprovação de um projeto de lei 

que pretende tornar a cachaça patrimônio cultural e gastronômico do estado.65 

Apesar dos decretos estaduais de patrimonialização da bebida evidenciado pelas 

legislações descritas, até o presente momento não houve iniciativa semelhante em âmbito 

federal. No Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), principal 

instituição brasileira que define os bens culturais do país, sejam estes materiais ou 

imateriais, não existe registro sobre a cachaça no Livro de Saberes, como é o caso da 

“Produção Tradicional e Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no Piauí”, do 

“Ofício das Baianas de Acarajé” e do “Modo artesanal de fazer Queijo de Minas, nas 

regiões do Serro e das serras da Canastra e do Salitre”66. O requerimento pode ser feito 

pelo Ministro de Estado da Cultura, pelas instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, 

pelas Secretarias Estaduais, Municipais e do Distrito Federal e por associações da 

                                                 
61 Ver capítulo 1.  
62 Lei N. 16.688: “Fica declarado Patrimônio Cultural de Minas Gerais o processo tradicional de fabricação, 

em alambique, da Cachaça de Minas, produzida segundo o disposto na Lei N. 13.949, de 11 de julho de 

2001”, disponível em: http://imanet.ima.mg.gov.br/nova/gec/Legislacao/lei16688.pdf. Acesso em 

novembro se 2014.  
63 Disponível no site da Assembleia Legislativa de Pernambuco: 

 http://www.alepe.pe.gov.br/home/index.php. Acesso em novembro de 2014.  
64 Disponível no site da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj): 

 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/. Acesso em novembro de 2014. 
65  Ver notícia publicada pelo site UOL, em 05/12/2014, intitulada “Projeto pode tornar a cachaça 

patrimônio cultural e gastronômico da Paraíba”, disponível em: 

<http://portalcorreio.uol.com.br/noticias/economia/turismo/2014/12/05/NWS,250797,10,188,NOTICIAS,2

190-PROJETO-TORNAR-CACHACA-PATRIMONIO-CULTURAL-GASTRONOMICO-

PARAIBA.aspx>. Acesso em janeiro de 2015. 
66 Informações obtidas no site do IPHAN. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/>. Acesso em janeiro 

de 2015.  

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=18546&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=17750&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=17758&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=17758&sigla=Institucional&retorno=detalheInstitucional
http://imanet.ima.mg.gov.br/nova/gec/Legislacao/lei16688.pdf
http://www.alepe.pe.gov.br/home/index.php
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/
http://portalcorreio.uol.com.br/noticias/economia/turismo/2014/12/05/NWS,250797,10,188,NOTICIAS,2190-PROJETO-TORNAR-CACHACA-PATRIMONIO-CULTURAL-GASTRONOMICO-PARAIBA.aspx
http://portalcorreio.uol.com.br/noticias/economia/turismo/2014/12/05/NWS,250797,10,188,NOTICIAS,2190-PROJETO-TORNAR-CACHACA-PATRIMONIO-CULTURAL-GASTRONOMICO-PARAIBA.aspx
http://portalcorreio.uol.com.br/noticias/economia/turismo/2014/12/05/NWS,250797,10,188,NOTICIAS,2190-PROJETO-TORNAR-CACHACA-PATRIMONIO-CULTURAL-GASTRONOMICO-PARAIBA.aspx
http://portal.iphan.gov.br/
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sociedade civil, e deverá conter uma série de informações detalhadas sobre o bem, como, 

por exemplo: justificativa do pedido; denominação e descrição sumária do bem proposto 

para Registro, com indicação da participação e/ou atuação dos grupos sociais envolvidos, 

de onde ocorre ou se situa, do período e da forma em que ocorre; informações históricas 

básicas sobre o bem; documentação mínima disponível, adequada à natureza do bem, tais 

como fotografias, desenhos, vídeos, gravações sonoras ou filmes; referências 

documentais e bibliográficas disponíveis.67 Mesmo assim, há referências da bebida em 

três manifestações culturais já registradas pelo IPHAN. 

No Tambor de Crioula do Maranhão, expressão de matriz afro-brasileira que 

envolve dança circular, canto e percussão de tambores realizada desde o século XIX por 

escravizados e seus descendentes, dona Maria Arizete (Tambor do Maracujá) diz que o 

pai patrocinava festas em dias de chuva para os pescadores que não podiam sair para 

trabalhar por conta do mau tempo: “Aí ele pegava e botava o tambor dele pra tocar, 

camarão seco, farinha d’água, cachaça”. 68  Ivaldo Duarte (Tambor Proteção de São 

Benedito) diz que “tambor de crioula sem bebida não vai, né. Não é muito, mas não pode 

faltar, também. A cachaça é só pra esquentar os brincantes (...) Quando não se tem se 

reclama logo: ‘Ô tambor seco!’” 69  No Frevo pernambucano, expressão artística que 

remonta aos carnavais do Brasil imperial, a bebida também está presente. Luiz Adolpho, 

presidente do Clube de Alegorias e Críticas O Homem da Meia-Noite, relata que “Todo 

sábado de Zé Pereira, às 18 horas, na sede da agremiação, realiza a troca da roupa do 

Homem da Meia-Noite. Na hora da troca é um ritual só entre os diretores. Os diretores 

bebem cachaça e jogam cachaça no chão por toda a sede”.70 No Jongo do Sudeste, outra 

manifestação de matriz afro-brasileira praticada desde o tempo dos antigos escravizados 

das fazendas de café e cana-de-açúcar da região, a cachaça tem a função de umedecer o 

couro dos tambores da roda de Jongo até atingir a afinação desejada, de acordo com a 

informação do dossiê do IPHAN.71 

Os trâmites exigidos pelo IPHAN para o registro dos bens requer esforço e 

investimento maiores em comparação ao tipo de patrimonialização que parte das 

                                                 
67 Idem.  
68 Dossiê Tambor de Crioula, p. 43.  
69 Idem, p. 80. 
70 Dossiê Frevo, p. 34-35. 
71 Dossiê Jongo no Sudeste, p. 43.  
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instâncias legislativas estaduais, nas quais um projeto é apresentado com sua justificativa, 

avaliado e votado em assembleia.  

Há variadas formas de consumo e significados diversos referentes à cachaça ao 

longo da história brasileira, em diferentes contextos de sua produção. Entretanto, a ideia 

de símbolo nacional, elaborada na primeira metade do século XX pelos folcloristas, 

formou a base sobre a qual se solidificou um discurso uníssono acerca da bebida, 

utilizado pelos agentes do presente envolvidos nas políticas de valorização da cachaça. A 

ideia de símbolo nacional e a importância de observar as especificidades da produção nos 

contextos regionais são os aspectos que analisamos em seguida. 

 

 

2.1. Cachaça, história e folclore 

 

Investigar as atividades econômicas do Brasil colonial e imperial que não se 

converteram em sistemas de plantation – grande propriedade monocultora, escravista, 

voltada para o mercado externo – significa ampliar o entendimento das relações sociais 

constituídas naquele tempo. Mas, ainda por volta da década de 1970 pouco se sabia 

acerca da agricultura de alimentos, em decorrência da falta de interesse dos historiadores, 

como observaram Maria Yedda Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva (Linhares e 

Silva, 2009[1981]). Até então, as atenções giravam em torno dos grandes ciclos da 

economia brasileira: açúcar, ouro e café. 

Parte do campo historiográfico passou a se dedicar ao estudo do abastecimento 

inaugurando um novo olhar sobre antigas relações socioeconômicas, o que contribuiu 

para revelar uma série de práticas, hábitos e negociações políticas existentes no passado. 

De acordo com Pedro Henrique P. Campos, essa corrente pode ser dividida em três 

gerações: a primeira, mais antiga, analisou o abastecimento da região das minas 

setecentistas, o que ficou evidenciado nos trabalhos de Mafalda Zamella e Myriam Ellis; 

a segunda geração, liderada por Sergio Buarque de Holanda e Maria Odila Dias, inovou 

ao tratar da questão da emancipação política do país, e, por fim, um terceiro grupo 

representado por Maria Yedda Linhares diferenciou-se por ter um método específico de 

pesquisa e forte influência da história regional francesa (Campos, 2006). Maria Yedda 
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Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva, no início da década de 1980, alertavam 

para o desprezo de trabalhos monográficos locais e regionais, os quais poderiam  

 

(...) desvendar as estruturas e o funcionamento dessa “face oculta” da economia e 

da sociedade coloniais: uso e posse da terra, regimes agrários, hierarquias sociais 

(estrutura ocupacional, níveis de renda e fortuna), movimentos demográficos, 

cultivos, solos, climas. (Linhares e Silva, 2009[1981]:118) 

 

 

Em relação ao método, Linhares defendeu a busca por uma história total que 

levasse em conta a história agrícola, os hábitos e técnicas de cultivo, a organização 

fundiária, os transportes, a renda gerada, o consumo urbano, a política para o tema, os 

hábitos alimentares, as mentalidades etc., vinculados às estruturas sociais vigentes em 

determinado período. Esse chamado para a investigação da história do abastecimento 

repercutiu ao longo da década de 1980 e no início dos anos 1990, promovendo uma série 

de dissertações de mestrado orientadas em sua maioria pela própria Maria Yedda 

Linhares e por Ciro Flamarion Cardoso (Campos, 2006). 

Em paralelo aos estudos de abastecimento, surgia outro campo assumindo certa 

personalidade nos domínios da história e nas demais ciências sociais, a partir da segunda 

metade do século XX, chamado convencionalmente de história da alimentação (Meneses 

e Carneiro, 1997). Este campo possui cinco enfoques principais: o biológico, o 

econômico, o social, o cultural e o filosófico. Segundo Ulpiano Meneses e Henrique 

Carneiro, o objeto analisado sob essa perspectiva pode ser assim entendido: 

 

(...) enquanto plantas econômicas ou animais domésticos (ou, hoje, matérias-

primas de diversa proveniência ou sintetizadas), como mercadorias ou nutrientes, 

como vetores de ação social e política, como elementos simbólicos ou ideológicos 

e suportes de práticas culturais. (Meneses e Carneiro, 1997:11) 
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Não cabe aqui aprofundar as temáticas de cada um dos enfoques desse campo, 

tendo em vista os objetivos do presente trabalho. Mas vale colocar alguns pontos 

relevantes. Mesmo com a chamada de Maria Yedda Linhares para a necessidade de olhar 

questões como hábitos alimentares e mentalidades, foi apenas recentemente, dentro da 

antropologia, ancorada na perspectiva cultural, que a história da alimentação passou a 

observar, também, as formas de preparo dos alimentos e o consumo atrelado aos espaços, 

aos valores e sentidos. O resultado disso foi renovador, expresso nas palavras de Meneses 

e Carneiro: 

 

Hoje a idéia de código é muito mais flexível, e é em todos os desvãos da vida 

social e nas suas múltiplas formas que se procuram identificar e explicar as 

significações associadas à alimentação. Sirva de exemplo um trabalho como o de 

Lifschitz (1993) que, ao estudar a produção contemporânea de alimentos, 

demonstra como a indústria e o consumo criaram alimentos-signo, cuja ingestão 

corresponde a introduzirmos em nosso corpo biológico um fragmento do 

imaginário social; em decorrência, “se o alimento constitui nosso ser biológico de 

dentro para fora, desde o invisível do orgânico ao visível da pele, o alimento-signo 

nos constitui de fora para dentro, do visível do signo ao invisível da consciência, 

ou seja, conforma nossa identidade social”. (Meneses e Carneiro, 1997:17) 

 

 

Portanto, a indústria e o consumo têm um grande peso na produção de alimentos-

signo, influenciando formas de identidade social.  

Os novos enfoques enriqueceram a maneira de analisar os alimentos nas 

sociedades abrindo diferentes possibilidades de pesquisas. Para os fins deste trabalho 

buscamos a perspectiva de recuperar parte da história da produção da cachaça e alguns de 

seus sentidos visando restabelecer ligações muitas vezes apagadas entre o passado e o 

presente. Assim, esperamos contribuir para o avanço das abordagens acerca da história do 

abastecimento ou da alimentação no Brasil diante do tardio interesse por parte dos 

historiadores.  
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Os alimentos apareciam inscritos em obras de matizes teóricos diversos 

geralmente tratados como temas transversais. Entretanto, quando o assunto é, 

especificamente, a cachaça, não se pode negar o pioneirismo de alguns autores 

vinculados à pesquisa do folclore nacional.  

 

 

2.2. Cachaça, moça branca? 

 

José Calasans, folclorista e historiador sergipano cuja obra Cachaça, moça branca, 

publicada em 1951, foi recentemente reeditada pela Editora da Universidade Federal da 

Bahia (2014), e Luís da Câmara Cascudo, grande nome do folclore brasileiro, são nomes 

importantes no estudo da cachaça.  

 A razão para começar tratando desse autor que foi José Calasans é a publicação de 

sua obra Cachaça, moça branca. Um estudo de folclore, no ano de 1951, anterior ao 

bastante conhecido Prelúdio da cachaça. Etnologia, história e sociologia da aguardente 

no Brasil, de Luís da Câmara Cascudo, publicado em 1967. 

 Pesquisas anteriores sobre a bebida haviam sido realizadas por outros autores e, 

de acordo com as referências bibliográficas citadas por Calasans, elas apareceram em 

jornais e revistas que remontam à década de 1920 (Calasans, 1951:111). São nomes como 

Mario de Andrade, Sodré Viana, Dulce Martins Lama, Aurélio Buarque de Holanda e 

Vasconcelos Torres, em sua maioria integrantes da Comissão Nacional de Folclore 

instituída em 1947.72  

A publicação do livro de Calasans foi a culminância desse movimento anterior 

que aos poucos elegia a cachaça como um dos símbolos da nacionalidade brasileira, 

consolidando argumentos que vieram a ser constantemente reproduzidos, permanecendo 

com força ainda nos dias de hoje. 

José Calasans nasceu em Aracaju no ano de 1915 e viveu até 2001. Reconhecido 

historiador e folclorista, trabalhou em diversas instituições proeminentes. Foi professor e 

presidiu o Instituto Histórico e Geográfico do Sergipe (IHGSE) no período de 1945 a 

                                                 
72  Ver: “Introdução Histórica” no site da Comissão Nacional do Folclore. Disponível em: 

<http://www.comissaonacionaldefolclore.org.br>. Acesso em janeiro de 2015.   

http://www.comissaonacionaldefolclore.org.br/
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1947. Posteriormente, radicado em Salvador, ocupou diversos cargos na Universidade 

Federal da Bahia, no Conselho Estadual de Cultura, no Instituto Geográfico e Histórico 

da Bahia (IGHB) e na Academia Baiana de Letras (Nascimento, 2004). Sua produção é 

reconhecida pelos estudos acerca da história de Canudos, mas também se dedicou ao 

folclore brasileiro, aspecto analisado na dissertação José Calasans: a história 

reconstruída, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal da Bahia, escrita por Jairo Carvalho do Nascimento.  

De acordo com Nascimento, foi durante a formação na Faculdade de Direito da 

Bahia, entre 1933 e 1937, que Calasans entrou em contato com o ideário nacionalista e 

com o integralismo por conta das leituras de história e de sociologia que fazia. Suas 

influências foram Oliveira Vianna e Alberto Torres, passando também por Sérgio 

Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e Caio Prado Jr, historiadores que, na década de 

1930, apresentavam um novo olhar sobre as questões nacionais que se contrapunha ao 

modelo defendido por intelectuais vinculados ao Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro. De Gilberto Freyre, Calasans compartilhava a interpretação de que as relações 

sociais estabelecidas entre negros, europeus, mestiços e indígenas no Brasil eram muito 

mais amistosas do que conflituosas (Nascimento, 2004:53).  

 O interesse de Calasans pelo folclore brasileiro foi despertado na década de 1940 

através do professor do Atheneu Pedro II (Atheneu Sergipense) Clodomir Silva, 

estudioso da cultura sergipana. Mais tarde, outros nomes que vieram influenciar seu gosto 

por essa matéria foram especialmente Silvio Romero, considerado um dos fundadores dos 

estudos folclóricos no Brasil, Luís da Câmara Cascudo e Gilberto Freyre. Os dois últimos 

desenvolviam no início da década de 1940 pesquisas que tratavam do cancioneiro da 

cachaça. 

Câmara Cascudo publicou dois artigos no jornal República, de Natal: Folk-lore da 

cachaça (1943) e A propósito da cachaça (1944). Outro artigo, de autoria de Gilberto 

Freyre, por essa época, foi Aguardente de cana, publicado em A Manhã, no Rio de 

Janeiro, em 1943. Em Aguardente de cana, Gilberto Freyre ressaltava a novidade do tema 

de pesquisa e parabenizava a iniciativa do jovem José Calasans ao enfrentar a questão, 

onde escreveu o seguinte: 
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Ao mesmo tempo que o sr. José Calasans me escreve de Aracajú que vai 

estudar este assunto interessantíssimo – a aguardente na história, na economia e 

no folclore de Sergipe – o sr. Riserio [sic] Leite me comunica de Belo Horizonte 

que planeja realizar estudo semelhante com relação a Minas Gerais e à Baía. 

Coincidência de idéias e de propósitos. 

Da iniciativa dos dois jovens pesquisadores, poderia resultar um trabalho 

completo sobre o assunto, se alguém em Pernambuco, na Paraíba ou em Alagoas, 

se lembrasse de estudá-lo com relação ao Nordeste; e se, no Rio de Janeiro, um 

pesquisador da capacidade sociológica e dos recursos de erudição do sr. Alberto 

Lamego Filho – continuador de tradição tão ilustre – se dispusesse à tarefa de 

traçar a história e de por em relevo a influência regional da aguardente de cana. 

(...) 

Enquanto, porém, não se manifestem mestres tão ilustres, que os srs. José 

Calasans e Ribeiro Leite entrem pelo assunto a dentro com sua mocidade de 

estudiosos do passado e do folclore brasileiro, fascinados pelos encantos da 

pesquisa não só de arquivo como de campo. Do sr. José Calasans já disse e repito 

agora que é hoje um dos nossos pesquisadores jovens mais capazes. (A Manhã, 

26/06/1943:4)73 

 

 

 Além do fato de apontar a novidade, Gilberto Freyre defendia a importância de 

estudos regionais sobre o tema. Tendo em vista as iniciativas de Calasans e Ribeiro Leite 

acerca da história da cachaça em Sergipe, Minas Gerais e Bahia, ele indicava que para a 

realização de um trabalho completo a história da bebida deveria ser estudada no Rio de 

Janeiro e em outros estados do Nordeste (Pernambuco, Paraíba e Alagoas). Não podemos 

deixar de observar que do apelo feito por Gilberto Freyre, em 1943, pouco foi realizado 

até hoje no campo da história, mesmo com toda a divulgação que a cachaça, 

crescentemente, vem adquirindo no presente.  

Gilberto Freyre criticava à época:  

                                                 
73 Consulta no site da Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/>. Acesso em 

janeiro de 2015.  

http://hemerotecadigital.bn.br/
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Outro ponto a ser destacado em relação com o assunto desta nota: temas 

um tanto ou quanto desprezados pela velha e sisuda erudição acadêmica como 

este – a aguardente – ou como o “o carro de boi” (...) atraem, atualmente, no 

Brasil, a atenção de estudiosos sérios de problemas e de coisas brasileiras; e não 

apenas a dos que farejam no passado simples a nota pitoresca ou o puro elemento 

anedótico. É que há, entre esses extremos, uma zona em que os problemas e o 

passado de um país podem ser estudados e analisados com o máximo de seriedade, 

sem que se despreze o seu elemento pitoresco, folclórico, anedótico. Elemento às 

vezes tão caluniado pelos que não sabem utilizar-se dele. (A Manhã, 

26/06/1943:4) 

 

 

 O desprezo de certos temas pela “velha e sisuda erudição acadêmica”, atrelado ao 

valor pejorativo que era dado ao pitoresco e ao folclore pelos intelectuais do passado não 

foram totalmente superados pela maior parte dos pesquisadores da atualidade. Fosse o 

contrário, as histórias da cachaça seriam profusas no meio acadêmico, sobretudo se 

levarmos em conta a quantidade expressiva de documentos e fontes que o tema oferece, 

também ressaltados por Gilberto Freyre: 

 

Trata-se de um desses assuntos que se oferecem ao pesquisador, que não 

fogem traiçoeiramente dele para se esconderem em papéis raros e meio comidos 

de traça ou de cupim, que transbordam nos arquivos para vir nos seduzir com suas 

frequentes aparições no folclore, no anedotário regional, na poesia popular. (A 

Manhã, 26/06/1943:4) 

 

 

 É válido destacar as atuais pesquisas acadêmicas sobre a cachaça desenvolvidas 

nas áreas da engenharia de produção e da economia, conforme mostramos no capítulo 

anterior, acompanhando o aumento do interesse que envolve a produção e o consumo da 

bebida. 
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 Por fim, Gilberto Freyre chamou atenção para o cuidado e as diferentes 

possibilidades que a temática implica: 

 

Da cachaça brasileira quem pode fazer a história, traçar a influência, 

estudar a importância social, desprendendo o elemento pitoresco que envolve o 

assunto desde os seus dias remotos aos de hoje? Fechar a cara diante do lado 

cômico ou simplesmente pitoresco que o tema nos oferece é evidentemente um 

excesso de dignidade acadêmica que não tenho ânimo de recomendar (...).  

Do sr. Olivio Montenegro há sobre o álcool uma frase que me parece uma 

generalização admirável: “não é o álcool que degrada o homem, mas o homem 

que degrada o álcool”. Da cachaça pode-se talvez dizer que esteve, no Brasil, a 

serviço da degradação do escravo pelo sistema escravocrata. Parece que o escravo 

teve às vezes, senão em grande número de casos, seus ímpetos de revolta e suas 

ânsias de libertação abafadas, estancadas, espiritualizadas – no sentido inferior da 

palavra – pelo derivativo do álcool, que o sistema escravocrata lhe facilitava no 

interesse de conservar-se, de desenvolver-se e de prosperar, assegurada o mais 

possível a passividade do negro, sua incapacidade de reagir contra o status de 

escravo, sua fuga da realidade por meio dos vapores do álcool. Eis um aspecto do 

assunto que nada tem cômico: que é talvez o seu lado mais dramático. O seu lado 

mais terrivelmente dramático. (A Manhã, 26/06/1943:4) 

 

 

 O cômico e o dramático são duas faces da mesma moeda e, além dessas, o estudo 

da cachaça pode envolver muitas outras. Cabe ao pesquisador ser sensível às questões e 

ao tipo de tratamento que deve ser empreendido de acordo com cada perspectiva. 

Considerar as diversas possibilidades que a história da cachaça abre contribui para a 

compreensão da dinâmica e complexidade das relações sociais.  

A degradação dos indivíduos que acompanha o consumo excessivo do álcool é o 

lado mais perverso dessa história. Gilberto Freyre apontou na tragédia da escravização de 

africanos no Brasil o uso da cachaça como forma de manter os “ímpetos de revolta” 

abafados diante do facilitado acesso à bebida. Trazidos à força para o Brasil pelos 
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europeus, a partir do século XVI, os povos africanos já produziam suas bebidas alcoólicas 

e mantinham hábitos específicos de consumo. Mas, como apontou José Curto (2002), 

esse padrão sofreu alterações com o contato permanente dos europeus, responsáveis pela 

introdução de novas bebidas alcoólicas em grandes quantidades na costa africana, como a 

própria cachaça. 

A pergunta que deve ser feita é de que forma os diferentes agentes utilizaram a 

bebida? Com quais finalidades e sentidos? É preciso investigar e dar visibilidade às 

diversas formas que o consumo da cachaça adquiriu para além de uma visão que 

privilegie a perspectiva da dominação.  

O avanço nos estudos da história africana permite revisitar o passado partindo de 

renovadas perspectivas. Deve-se considerar outras dimensões sobre o consumo de álcool. 

Comentamos no primeiro capítulo que no continente africano, nas regiões Central 

Ocidental e Oriental, o consumo de bebidas alcoólicas era um hábito antigo ligado aos 

cultos de aflição. De alguma maneira, a continuidade dos cultos de aflição no contexto da 

América portuguesa conferia um sentido específico no consumo da cachaça pelos 

africanos escravizados.  

Se, por um lado, como afirmou Gilberto Freyre, o consumo em excesso do álcool 

era estimulado pelos senhores para conter os ímpetos de revolta escrava, por outro, a 

cachaça estava presente nas festas e manifestações culturais das senzalas e nos terreiros 

das fazendas com um papel importante relacionado à função de lançar feitiços nos rituais 

mágico-religiosos herdados do continente africano.  

Cabe destacar, mais uma vez, que o tardio estudo da cachaça entre os 

historiadores é ainda incipiente. Luiz Felipe de Alencastro, em O trato dos viventes 

(2000), ressaltou a permanência do desprezo pela temática e reconheceu sua importância: 

“Praticamente ignorado pela historiografia brasileira, o deslanche da produção da cachaça 

representa um caso original no quadro das transformações econômicas induzidas pela 

crise geral do século XVII” (2012 [2000]: 310).  

Portanto, as primeiras obras dedicadas ao tema vêm dos folcloristas que, a partir 

da década de 1920, ficaram atrelados em grande medida a uma visão modernista que 

buscava eleger os novos símbolos de uma identidade nacional (Oliveira, 2008). 
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 Em Cachaça, moça branca (1951), publicação que sintetiza o pensamento 

folclorista sobre o tema, relançada em 2014 pela editora da Universidade Federal da 

Bahia (EDUFBA), José Calasans lança mão do cancioneiro popular recolhido nas regiões 

da Bahia e de Sergipe para tratar de diversos assuntos acerca da teimosa. A sinonímia, 

junto com o cancioneiro, foi outro item do seu plano de trabalho.  

 Ao concluir o livro, Calasans levantou um questionamento que colocamos aqui 

como aspecto de análise inicial: “Como explicar, tendo em vista a popularidade 

incontestável da geribita, esta situação, que poderemos considerar de inferioridade?”. A 

resposta, na sequência, foi: “Nenhuma sugestão nos ocorre. Gostaríamos de encontrar a 

explicação” (1951:71). Esse status de inferioridade observado por Calasans ainda na 

década de 1950 acompanhou o consumo da cachaça até os anos setenta, como vimos. 

Mas, diante disso, a obra de Calasans representa uma iniciativa importante para a 

ressignificação do status da bebida, definindo fronteiras de significados que aparecem 

hoje nas justificativas dos projetos de patrimonialização.  

Pontuamos aqui duas colocações sobre o entendimento da situação de 

inferioridade observada pelo autor e da qual não obteve respostas. O tipo de abordagem 

desenvolvida por Calasans teve base numa bibliografia que iconizava a bebida como se 

ela fosse sujeito do processo histórico na constituição das formas de beber (Avelar, 2010). 

Em passagens como “a cantiga popular brasileira muito e muito deve à aguardente de 

cana” e, ainda, em “a cana podia orgulhar-se da sua grande e ilustre descendência”, 

referindo-se ao açúcar, fica evidente tal embasamento (Calasans, 1951:13 e 33). Tanto 

naquele caso como neste, os sujeitos estão à parte de qualquer interação com o objeto 

cachaça.  

Algumas repostas poderiam ter sido encontradas se a pergunta fosse o porquê de 

tantos cantadores populares terem incluído a cachaça em seus versos. Assim sendo, 

concordamos com a crítica elaborada por Julita Scarano (2001) e explorada por Lucas 

Avelar em sua dissertação A moderação em excesso: estudo sobre a história das bebidas 

na sociedade colonial, que defendeu a seguinte ideia: 

 

Uma “história da aguardente” só tem sentido, quando ela participa do processo 

histórico e dos regimes sociais enquanto produto da atividade humana por meio 
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do qual as mais diversas relações de afinidade e/ou de conflito se estabeleceram 

entre diferentes agentes sociais. (…) é a mobilização de uma estratégia discursiva 

que personifica o objeto, na qual o termo “cachaça” funciona como uma espécie 

de “blindagem” que impede sua inserção nas condições histórico-sociais que 

determinam sua significação. (Avelar, 2010:22) 

 

 

 A segunda colocação que fazemos a respeito da situação de inferioridade do 

status da cachaça tem a ver com a função alimentar que a bebida cumpria, e ainda cumpre, 

entre a população pobre, sobretudo com a população escravizada na sociedade colonial e 

imperial brasileira (Alencastro, 2012[2000]). Calasans não deixou essa relação passar 

despercebida. No capítulo “Cachaça e alimentação”, afirmava que “Numa população 

precariamente alimentada, em permanente estado de sub-nutrição, os conceitos emitidos a 

respeito da bebida e da alimentação devem ser encarados, pelos entendidos, com espírito 

científico” (1951:57). Para apontar essa face trágica da questão mostrava o verso popular 

recolhido em suas pesquisas: 

 

Eu penso na minha vida 

Também tenho sentimento 

Porque a cachaça hoje 

É o meu maió alimento.  

 

 

 É válido ressaltar que mesmo tendo apontado o problema da alimentação 

insuficiente que levaria parte da população a consumir a bebida, esse não foi o motivo 

defendido por Calasans que faria da cachaça a preferência de muitas pessoas. Na intenção 

de mudar o significado, o autor atrelou a amplitude do consumo à ideia de que, para 

“grandes e pequenos”, seria indiscutível a ação estimulante do aperitivo e, ainda, sua 

função higiênica – também ilustrada através de versos: 
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Por isso não mangue da gente 

Uma pinga tomá 

A pinga abre apetite  

E muita fome nos dá (1951:58) 

 

* 

 

Antes da sopa 

Pra lavá a boca 

No meio dela 

Pra lavá a goela 

Sopa acabada 

Goela lavada. (1951: 59) 

 

 

Houve no posicionamento do autor a busca pela valorização do hábito de 

consumir a cachaça ao tirar o foco da bebida que alimenta para aquela que serve, 

sobretudo, de aperitivo. É com esse propósito que o capítulo na sequência intitula-se 

“Não é defeito beber”, onde se encontram versos que indicam o apreço pela bebida em 

amplos segmentos sociais: 

 

Bebe o rico na fazenda 

A sua satisfação 

Escondido do patrão 

Bebe o caixeiro da venda. (1951:61) 

 

 

O consumo da cachaça na década de 1950 permanecia socialmente discriminado. 

No jornal carioca A Manhã, de 14 de dezembro de 1951, uma manchete na página 

principal anunciava: “Lei Seca no Brasil. Os tomadores de ‘pinga’ estão em polvorosa”. 

E continuava na página oito:  
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O deputado Paulo Abreu deixou, ontem, em polvorosa os amantes da 

‘pinga’ nacional. Sem um aviso prévio, sem uma entrevista ‘bomba’ o ilustre 

representante do povo apresentou à Câmara um projeto de lei que visa nada mais 

do que isso: proibir a fabricação, o transporte, a venda, a compra e o uso da 

aguardente de cana. (…) O negócio é fechar os ‘botecos’ e acabar com a ‘caninha’, 

é proibir o uso das ‘batidas’. Só deve mesmo tomar ‘pileque’ quem tiver ‘grana’ 

no bolso. Cachaça não alimenta ninguém... O certo é que o projeto do deputado 

Paulo Abreu está dando dor de cabeça em muita gente. Vamos ver o seu 

andamento e o protesto que vai provocar entre os amantes da ‘caninha verde’... (A 

Manhã, 14/12/1951)74  

 

 

 No intuito de contribuir para a valorização do hábito de apreciar a cachaça, 

observamos na obra de José Calasans a tendência em aproximar o consumo sempre que 

possível das experiências europeias, especialmente portuguesas. O autor comparou os 

modos e hábitos utilizados aqui com os costumes oriundos de Portugal, indicando 

semelhanças e afinidades. A começar pelo fato de a bebida inspirar os glosadores assim 

como o vinho o faria com os poetas portugueses e ingleses (Calasans, 1951:12-13).  

O ritual de jogar um pouco de cachaça no chão antes de beber, observado por 

Câmara Cascudo no Norte do Brasil e retomado por Calasans, é explicado da seguinte 

maneira: 

 

Tendo na mão o copo, feita a vénia do estilo, o primeiro bebedor derrama 

um pouco do líquido no chão, antes do primeiro gole, nunca aliás bebido por 

quem oferece o trago e sim pelo homenageado, quando só há um copo para os 

dois amigos. Perquirindo a origem do costume, o ilustrado riograndense do norte 

foi encontrá-la no libatio romano, cerimônia pagã que consistia em derramar no 

fogo ou no solo o vinho que sobrava das libações. (Calasans, 1951:17) 

 

                                                 
74 Disponível no site da Biblioteca Nacional: http://hemerotecadigital.bn.br/. Acesso em janeiro de 2015.  

http://hemerotecadigital.bn.br/
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 Ainda que Calasans não possuísse muitos dados sobre esse ritual, é curioso notar 

que não houve uma suposição de que pudesse fazer parte dos costumes africanos, 

sabendo que a cachaça era um item básico da alimentação da população escravizada. 

Desde o início da colonização da América portuguesa até, pelo menos, o século XIX, os 

consumidores da cachaça eram, principalmente, os escravizados. A literatura disponível à 

época em que Calasans pesquisava já fornecia essa informação, como os escritos de 

Rocha Pita e os relatos dos viajantes europeus do século XIX.   

Câmara Cascudo afirmou posteriormente que em rituais de fundo religioso, como 

no candomblé, o ato de derramar bebida no chão significava ofertá-la aos antepassados 

propiciadores de êxitos (Cascudo, 1986 [1967]). Ele identificou a presença da bebida no 

candomblé diferenciando duas experiências. Uma delas era que, entre o grupo ao qual 

chamou de nagôs75, na Bahia, o consumo da cachaça era proibido, sendo repreendido 

quem aparecesse embriagado na cerimônia. Já entre os ditos angolas e caboclos, as 

bebidas alcoólicas eram de uso corrente (Cascudo, 1986 [1967]). 

Para tratar do uso da cachaça nesses rituais, Calasans aproveitou as pesquisas de 

Edison Carneiro, figura chave no folclore brasileiro76, acerca dos candomblés baianos e 

de Antônio Monteiro, membro da Comissão Baiana de Folclore: 

 

(...) Edson [sic] Carneiro estuda muito bem a matéria, fixando a figura de Martim 

Pescador, também chamado pelos negros de Matim-Bangolá, Martim-Ki-mbanda, 

Marujo, mensageiro dos deuses, que aparece invariavelmente pedindo cachaça, 

caindo de bêbado. As pessoas possuídas por Martim Pescador, informa Edson 

Carneiro, apresentam todos os sinais de alucinação alcoólica e se põem a fazer 

toda sorte de diabruras. (...) “Se não é atendido”, continua Edson Carneiro, “com a 

desejada presteza, o encantado insiste no seu pedido, cantando sotaque, para 

refrescar a memória dos assistentes (...)”. (Calasans, 1951:41) 

 

                                                 
75 Essas designações étnicas e de origem foram estabelecidas, à princípio, levando-se em conta aspectos do 

tráfico ou do olhar dos colonizadores, apenas. Atualmente, as identidades são investigadas partindo dos 

elementos das culturas africanas, como suas línguas e seus diversos rituais (Mamigonian, 2004). 
76 Para informações sobre Edison Carneiro ver o site do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, 

disponível em: http://www.cnfcp.gov.br. Acesso em maio de 2015.  

http://www.cnfcp.gov.br/
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Nem sempre, porém, como no caso apontado por Edson Carneiro, é o encantado 

quem pede o malafo. Muitas vezes ele é convidado a tomá-lo. Devemos a Antônio 

Monteiro bons informes a este respeito. A Bombô-gira, que é o demônio em 

caboclo e angola, recebe a oferenda de mel de abelha, cachaça e cebola, misturada 

com farinha, tudo colocado num prato de louça branca ou de argila, que fica no 

centro do “terreiro”, tendo ao lado uma quartinha de barro vermelho contendo 

água. Quando está pronto o despacho, o pai de santo (Tatá) chama o Bombô-gira, 

cantando: “Bambô-gira vem tomar malafo, mapemba”. (Calasans, 1951:43) 

 

 

 Mesmo apresentando algumas práticas ligadas aos rituais africanos, é perceptível 

que não tenha sido esse o modelo escolhido pelo autor para ressignificar positivamente o 

consumo da cachaça, fato que é compreensível no contexto do pensamento brasileiro da 

época. Ainda nas décadas de 1940 e 1950, as referências culturais de matriz africana não 

eram compreendidas levando-se em conta os significados empregados pelos próprios 

africanos e seus descendentes. Além do mais, há que se considerar a influência das 

teorias racistas do século XIX no pensamento da intelectualidade brasileira e os reflexos 

do mito da democracia racial.  

Assim, seria mais aceitável que o ritual de jogar um pouco da cachaça no chão 

antes de beber tivesse ligação com as cerimônias pagãs romanas do que com oferendas 

para antepassados propiciadores de êxitos no candomblé. 

O objetivo visível da valorização da cachaça como um aperitivo, presente nesse 

estudo folclórico, foi expresso num esforço para branquear os hábitos de consumo. O 

discurso do branqueamento gradual da população – ideal consolidado entre os anos 1920 

e 1930 (Oliveira, 2007) – foi uma das soluções elaboradas, no início da República 

brasileira, para responder às teorias pseudocientíficas baseadas em raça. Nesses discursos, 

a pretensa superioridade da “raça” branca europeia em relação aos indígenas e africanos 

iria sobressair não apenas em termos biológicos, mas também no que dizia respeito aos 

aspectos de sua civilização. Assim, pretendia-se afastar a ideia de degenerescência 

atrelada à mestiçagem. Os negros seriam absorvidos pela miscigenação, levada a cabo 

através de sucessivos intercruzamentos, e formariam um grupo intermediário de mulatos 
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eugênicos. A finalidade essencial desse processo seria a total incorporação dos mulatos à 

população branca (Guimarães, 2012 e Schwarcz, 2014[2012]).  

A bebida inspiradora de poetas à moda portuguesa, bem como as comparações 

com o cancioneiro lusitano no capítulo “Cachaça e morte” (1951:67-70), entre outros 

exemplos, revelam que a escolha do autor tende a aproximar os hábitos disseminados 

aqui aos praticados pelos europeus. Mas é na personificação da bebida que a ideologia do 

embranquecimento fica mais evidente. Para o autor, a cachaça sujeito, não objeto, dotada 

de vida, vontades e ações próprias corporificou-se em gênero e cor, a cachaça seria moça 

branca:  

 

Descendente da cana, a cachaça é branca, o que constitue uma boa 

credencial. A musa popular, na intenção de enaltecer a aguardente, apura e 

proclama sua branquidade. Branca, branquinha, moça branca, dona branca, 

Maria branca, moça loira são eufemismos usados para designar a bebida típica 

do Brasil. (1951:34) 

 

 

Calasans atribuiu aos trovadores o interesse em valorizar a bebida com a escolha 

dos sinônimos citados acima, utilizados em versos. Entretanto, essa valorização também 

era tarefa sua, e, nesse sentido, a seleção dos versos apresentados no livro, bem como a 

interpretação realizada pelo autor, mostram uma aceitação dessa ideia. A escolha do título 

do livro não deixa dúvidas quanto à opção pela cor da “bebida-mulher”. Calasans chegou 

a questionar as relações da cachaça com a população escravizada ao comentar a origem 

do vocábulo, como se pode ver no seguinte trecho: 

 

Todas essas preocupações genealógicas, de branquidade, de boa origem 

social, como que estão a indicar as tentativas feitas para melhorar a posição da 

cachaça, bebida a que se teria ligado, desde os primeiros tempos, o negro escravo. 

Tão intimamente ligada ao cativo, que se tem garantido a origem africana do 

vocábulo, quando, em verdade, a palavra parece ter vindo da Espanha, via 

Portugal. Cachaça do castelhano cachaza, como ensina Cândido de Figueiredo, 
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era o vinho de borras, que em nossa Pátria passaria a designar a aguardente de mel, 

borras de melaço, segundo esclarece Luiz da Câmara Cascudo (...). (1951:35) 

 

 

A ideia de “bebida-mulher” foi bastante disseminada e se tornou comum usar nos 

rótulos do produto, ao longo do século XX, a representação de figuras femininas 

geralmente embranquecidas77. 

Contrariando essa ideia, encontramos na própria obra elementos que podem 

questionar a aparência dessa “moça”, evidenciando que a cor é uma escolha de quem 

observa. No capítulo “O elogio da cachaça” o assunto principal gira em torno dos tipos da 

bebida (pura, misturada, de alambique) e regiões produtoras. Para exemplificar um tipo 

produzido numa usina de Sergipe, Calasans utilizou o seguinte verso: 

 

Minha neguinha é cachaça 

Da usina dos Oiteirinho 

Tem um gosto de manteiga 

Na boca do seu neguinho. (1951:26) 

 

 

 No verso, a “moça”, que é a própria cachaça, é explicitamente negra. Entretanto, a 

possibilidade de a cachaça ter outra aparência que não fosse branca não foi destacada na 

interpretação do autor. Adiante, a relação entre cachaça e mulher foi feita de maneira 

ainda mais direta. Tratando dos autos populares, Calasans narrou algumas passagens de 

folguedos nas quais nomes femininos eram utilizados para criticar a pessoa dada ao vício 

da embriaguez. Por exemplo: 

 

   No Ceará, a cachaceira é Sinh’Aninha. Uma negra bêbada e vagabunda 

com cuja vida ninguém pode, comenta Gustavo Barroso, e que costuma dar 

escândalos a três por dois. Sinh’Aninha é o mesmo que cachaça. 

 

                                                 
77 Ver alguns exemplos desses rótulos no anexo II. 
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Sinh’Aninha, negra velha 

Do cabelo de fumaça 

Te peneira, minha negra 

Para este povo achar graça. (1951:45) 

 

 

 Curioso notar nessa menção mostrando a relação cachaça/mulher negra de forma 

direta que ela não vem acompanhada dos melhores adjetivos (bêbada, vagabunda e 

escandalosa), ao contrário do que se destacou quando a “moça” era branca: “Descendente 

da cana, a cachaça é branca, o que constitue uma boa credencial” (1951:34). Em contraste 

com aquela que mereceu o título da obra, esta também é uma negra “velha”.  

 Na intenção de valorizar o hábito de consumo da cachaça, a seleção do que 

ressaltar, na perspectiva de Calasans, passava pela aproximação dos modos europeus, 

destacando a função de aperitivo, pelo distanciamento dos significados das manifestações 

culturais de matriz africana e, também, pelo embranquecimento da “bebida-mulher”. 

 

 

2.3. O Prelúdio de Câmara Cascudo  

 

 Prelúdio da Cachaça, publicado em 1967, foi a segunda obra dedicada à bebida e 

a mais conhecida em decorrência da enorme popularidade do seu autor na literatura 

brasileira. Luís da Câmara Cascudo é um dos grandes nomes do folclore nacional ao lado 

de Arthur Ramos, Mário de Andrade e Edison Carneiro. Nascido em 1898 na cidade de 

Natal, onde viveu até 1986 sem nunca ter morado em outro lugar, Cascudo explorou uma 

diversidade de temas e histórias de sua região. 78  Entre esses temas destaca-se a 

alimentação, resultando na publicação de títulos como História da alimentação no Brasil 

(1967 e 1968), Sociologia do açúcar (1971) e a obra que passamos a analisar agora.  

                                                 
78  Sobre vida e obra de Luís da Câmara Cascudo ver: Instituto Câmara Cascudo, disponível em: 

<http://www.cascudo.org.br/biblioteca/> , acesso em janeiro de 2015; VILHENA, 1997; e AVELAR, 2010, 

capítulo 1 (“Cascudo, cachaça e a história da aguardente”). 
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 Em Prelúdio..., Luís da Câmara Cascudo elaborou uma apresentação do que seria 

a história da cachaça no Brasil construída a partir de fontes documentais diversas: 

correspondências, relatórios da administração colonial ibérica, leis e tratados, escritos de 

viajantes, cancioneiro e obras de referência como dicionários da língua portuguesa e 

espanhola, entre outras. A pesquisa apontou aos futuros pesquisadores caminhos 

possíveis a serem percorridos na ampliação do conhecimento sobre o assunto. Entretanto, 

como observou Avelar (2010), verificamos que os fatos selecionados por Câmara 

Cascudo não possuem um encadeamento, há uma desarticulação entre os processos 

históricos. 

Sua narrativa parece ter como objetivos principais explicar a origem da produção 

e da utilização do termo, e consolidar a tese de que a bebida se constituiria em símbolo de 

identidade nacional. Essa construção fica evidente na seguinte passagem: 

 

 É a bebida-do-povo, áspera, rebelada, insubmissa aos ditames do amável 

paladar, bebida de 1817, da Independência, atrevendo-se enfrentar o vinho 

português soberano, o líquido saudador da Confederação do Equador em 1824, 

dos liberais da Praia em 1848, a Patricia, a Patriota, a Gloriosa, cachaça dos 

negros do Zumbi no quilombo dos Palmares, do desembargador Nunes Machado 

e de Pedro Ivo, dos Cabanos, cachaça com pólvora dos cartuchos rasgados no 

dente, na Cisplatina e no Paraguai, tropelias dos Quebra-Quilos, do Club do 

Cupim, conspirador abolicionista, gritador republicano, bebida nacional, a 

Brasileira. (1986[1967]:45) 

 

 

 É importante notar que na afirmação da cachaça como símbolo da identidade 

nacional Câmara Cascudo integrava os diversos grupos sociais que teriam desenvolvido o 

hábito de consumir a bebida, de desembargadores, abolicionistas, passando pelo povo, 

mais especificamente pelos negros. Essa integração seria decorrente do processo de 

miscigenação.  

 Nessa construção da ideia de nacionalidade em torno da cachaça ao longo do livro, 

seguindo uma ordem cronológica, o argumento começa no momento da apropriação da 
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bebida pelos nativos e africanos escravizados habitantes do Brasil. Em oposição a essa 

preferência estaria o paladar dos portugueses colonizadores, afeito ao hábito de consumir 

outras bebidas: “Eram (os portugueses) grandes bebedores d’água fresca, apregoada e 

vendida nas ruas e praças, como desenhou Debret” (1986[1967]:34). 

Tanto em Prelúdio... quanto na obra de Calasans, a teoria do branqueamento se 

refletiu de maneiras diferenciadas. Aqui, a miscigenação legitimaria a cachaça como 

“Bebida de ‘cabra’”, título do capítulo 7, onde se lê: “A poesia anônima e popular não 

indica o uso da cachaça ao branco, ao cabobo (...) e ao negro brasileiros, e sim ao Cabra, 

vagueando englobadora de mestiços, de várias procedências, gentium incertae 

affinitatis”(1986[1967]:43). Ainda arrematava mais adiante: 

 

 Para o julgamento do Povo, os descendentes mestiços são fiéis à cachaça. 

Outrora pelo preço acessível, consentindo a continuidade viciosa. Agora pela 

valorização da bebida, equiparada em custo aos velhos conhaques, subindo aos 

olhos do consumidor. A tradição cachaceira não é europeia cedida ao reinado dos 

Vinhos (...). Nem se manteve na geração brasileira dos europeus. (1986[1967]:45).  

 

 

No que diz respeito à origem e à difusão da bebida, Câmara Cascudo escreveu um 

extenso capítulo intitulado “Identificação” para tratar do assunto, que vem logo após a 

“Abrideira” – capítulo primeiro. Impressiona a quantidade de informações e a diversidade 

de fontes utilizadas para reconstruir um caminho que teria começado em solo português, 

por volta do século XV, e terminaria no Brasil oitocentista. Em todo esse percurso, 

embora muito atento aos sinônimos mencionados nas diversas regiões e temporalidades 

onde foi encontrada, a cachaça ia sendo descolada das relações socioculturais nas quais 

estava inserida. 

Com essa narrativa se perde o fio da meada que desnudaria os sentidos 

empregados pelos agentes sociais no seu envolvimento com a substância. Mesmo assim, 

em algumas passagens, é possível identificar o hábito de consumo da população 

escravizada. 
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Câmara Cascudo afirmou que foram os europeus que apresentaram, no pacote da 

“parafernália civilizadora”, o alambique e a bebida destilada aos africanos (sudaneses e 

bantos) e ameríndios. Pelos séculos XIX e XX, a fórmula teria alcançando a predileção 

na África negra, tornando-se fabricável pelos próprios nativos (Cascudo, 1986[1967]:15). 

Como vimos, a produção de certos tipos de vinhos e águas ardentes em regiões do 

continente africano já existia antes da chegada dos europeus, de acordo com as pesquisas 

recentes (Capela, 1995 e Curto, 2002). Mas, Câmara Cascudo acertou quanto à produção 

de cachaça (ou aguardente de cana) pelos africanos no século XIX. Em estudo sobre a 

produção do álcool ao Sul do Save, rio que atravessa Moçambique, o historiador 

português José Capela afirmou: 

 

 Inhambane foi o único porto da costa de Moçambique, ao Sul do Save, 

onde os portugueses se fixaram após a sua chegada ao Índico. Além deste, e até 

muito tarde, apenas frequentaram, esporadicamente, a baía de Lourenço Marques 

e o Cabo das Correntes. Até meados do século XIX, não se fizeram aí culturas 

mais do que as estritamente alimentares. Foi nos anos cinquenta que estas 

tomaram um impulso novo. Mas a única que subsistiu e prosperou foi a da cana 

sacarina, pelas razões que veremos.  

 A agro-indústria da cana de açúcar/álcool foi iniciada, em Inhambane, nos 

últimos anos cinquenta, por Jacinto de Jesus e Silva e João Augusto Pereira 

Loforte. No começo da década seguinte dispunham já de mais 500 hectares de 

terreno em acrescento às suas plantações iniciais. Nesse mesmo ano de 1860, João 

Loforte era dado como tendo fabricado 30 barris de aguardente. Continuando em 

aumento, quatro anos mais tarde, já fabricava 120 barris de quinto. (Capela, 

1995:15) 

 

 

Diversas referências na obra de Câmara Cascudo indicam a presença da cachaça 

na vida da população escravizada do Brasil colonial e imperial. Seguem os relatos sem 

muita preocupação em informar ao leitor a fonte das citações. No que acreditamos ser 
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parte das memórias do viajante francês sobre sua passagem pelo Brasil,79 ele diz: “Pyrard 

de Laval, em 1610, estivera na cidade do Salvador registrando: - Faz-se vinho com o suco 

da cana, que é barato, mas só para os escravos e filhos da terra. O nome é que o francês 

esqueceu de registrar” (1986[1967]:15).  

Referindo-se a Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, livro de 

André João Antonil impresso em 1711, Câmara Cascudo informava sobre a bebida no 

Recôncavo da Bahia: 

 

(...) reino açucareiro povoado de escravos pretos, elegendo seus Reis e fazendo 

seus bailados (...). Fala (Antonil) na garapa, feita das espumas sobrantes da 

segunda caldeira, ebulição no segundo tacho, garapa que é a bebida de que mais 

gostão, os negros, com ela comprando farinhas, bananas, aipins e feijões aos 

parceiros. Bebia-se a garapa imediatamente, ainda doce, ou guardando-a em potes 

até perder a doçura, e azedar-se, porque então dizem que está em seu ponto de 

beber (...). (1986[1967]:17) 

 

 

A origem europeia da bebida, argumento que Calasans também defendeu em sua 

obra, reaparece em Prelúdio...  

 

A mais antiga menção da Cachaça em Portugal li na carta-II de Sá de 

Miranda (1481-1558), dedicada ao seu amigo e comensal Antônio Pereira, o 

Marramaque, senhor de Basto. (...) Certo é que se fabricava e bebia a cachaça 

pelo Minho, vivendo o Rei D. João III. (Cascudo, 1986[1967]:13-14) 

 

                                                 
79  LAVAL, François de Pyrard de. Viagem de Francisco Pyrard de Laval contendo a notícia de sua 

navegação às Indias Orientais, Ilhas de Maldiva, Maluco e ao Brasil, e os diferentes casos que lhe 

aconteceram na mesma viagem nos dez anos que andou nestes países (1601 a 1611) com a descrição exata 

dos costumes, leis, usos, polícia e governo, do trato e comércio, que neles há, dos animais, árvores, frutas e 

outras singularidades que ali se encontram. Porto. Livr. Civilização. Referência encontrada no artigo 

“Impressões e sensações de François de Pyrard de Laval nas suas andanças pela Baía de todos os Santos em 

1610”, de Ana Luiza Nascimento e Maria Isabel de Siqueira; disponível em: 

http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1276685841_ARQUIVO_ANPUH.pdf. Acesso 

em fevereiro de 2015.  

http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1276685841_ARQUIVO_ANPUH.pdf
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Entretanto, por não articularem os processos históricos, os autores não explicaram 

os motivos da disseminação da bebida entre as camadas populares do Brasil colonial e 

imperial, sobretudo entre os africanos escravizados. Acreditamos que a dimensão do 

consumo da cachaça entre a população africana escravizada decorreu dos usos habituais 

das bebidas alcoólicas nas sociedades de origem, ligados aos rituais e cerimônias 

religiosas, e da facilidade da produção no contexto da economia açucareira.  

Segundo Câmara Cascudo, a bebida fabricada com o bagaço das uvas em Portugal 

– por isso um dos sinônimos muito utilizado pelos portugueses nos documentos da época 

era bagaceira – passaria, no Brasil, a ser elaborada exclusivamente a partir da cana-de-

açúcar. No século XVII, sem explicar tais conexões, a cachaça surge em regiões africanas 

como Jerebita, conforme comprovam documentos comerciais, dicionários, alvarás, entre 

outras obras citadas por Câmara Cascudo. 

Trabalhos recentes investigaram a circulação da cachaça e do álcool, de maneira 

geral, entre a África e os lugares alcançados pelo comércio transatlântico, como os já 

citados Alencastro (2012[2000]), Curto (2002) e, ainda, Roquinaldo Ferreira (2001). As 

ligações estabelecidas entre tal comércio e as regiões produtoras de cachaça no litoral Sul 

do Rio de Janeiro, especialmente na cidade de Paraty, na virada do século XVIII para o 

XIX, são relações que precisam ser compreendidas e lembradas – assunto que vamos 

tratar no próximo capítulo.  

 Ultimo aspecto que analisamos em Prelúdio... trata da valorização da bebida em 

diferentes momentos históricos. O primeiro referente ao rompimento com a metrópole e o 

significado de resistência que o consumo assumiria diante do domínio português: 

 

a cachaça conquistou ascensão aos níveis, antes indevassáveis, nos surtos da 

eloquência nacionalizante, precursora e consequente ao período da Independência, 

quando era patriotismo não beber produtos das vinhas portuguesas. (...) Como 

todos sabem, o boycott terminou nas festas da coroação do Imperador D. Pedro I, 

1º. de dezembro de 1822.  (1986[1967]:32-32) 
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O segundo momento, no contexto dos acontecimentos que desembocaram na 

Proclamação da República, o consumo da bebida teria assumido igual valor de resistência. 

Entretanto, de acordo com Câmara Cascudo 

 

(...) toda essa projeção estrondante atira-se, como vagalhão equinocial, por cima 

da muralha inabalável do preconceito social. Passada a efervescência 

entontecedora e contagiante, a cachaça recua para seus álveos comuns, para a 

circulação obscura de vendas e bodegas, suburbanas e rurais. (1986[1967]:45) 

 

 

 Na construção da ideia de bebida nacional elaborada por Câmara Cascudo, a 

cachaça não possuiria uma história grandiosa, salvo os momentos mencionados acima, 

nem título de nobreza que acompanha a história de outras bebidas, cujo gabarito seria 

garantido por ilustres apreciadores (“Vodka dos grão-duques e de Stalin”; “Whisky de 

Winston Churchill”). 

Em sua perspectiva, o grande responsável pela “força obscura” da bebida, 

permitindo-lhe atravessar o tempo até chegar à contemporaneidade, foi o “povo” – sem 

dúvida alguma, o brasileiro mestiço. Mas tal fato não lhe serviria a nenhuma honraria, 

pois, em sua visão, “a cachaça só pode contar anedotas de embriaguez banal, nauseada e 

sem vôo” (1986[1967]:72). Fica evidente, nesta perspectiva, a baixa valorização que o 

consumo da cachaça carregava ainda ao final da década de 1960. 

Mesmo com todas as controvérsias que envolviam o tema, a ideia da bebida 

símbolo nacional permaneceu e voltou a circular, paulatinamente, nas iniciativas de 

ressignificação desenvolvidas pelos produtores de cachaça, a partir das décadas de 1970 e 

1980, estimulados pelo interesse na ampliação do comércio.  
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Capítulo 3. O Litoral Sul Fluminense e o tráfico de escravos no 

Atlântico Sul  
 

 

Nos últimos trinta anos, a profusão de pesquisas historiográficas sobre o Brasil, 

resultante da multiplicação dos programas de pós-graduação no país, ampliou o 

conhecimento das atividades econômicas estruturadas sob a lógica do escravismo 

moderno. Tais pesquisas mostraram a existência de outras produções nos períodos 

colonial e imperial que não se enquadravam no conceito dos ciclos econômicos (açúcar, 

ouro e café), apresentando padrões e mecanismos de reprodução específicos (Cardoso, 

1988). Tornou-se comum o estudo de regiões marginais em relação às áreas consideradas 

de ponta da economia, prática que contribuiu – e continua contribuindo – para o 

entendimento da complexa formação da sociedade brasileira. Entretanto, ainda há 

caminhos a percorrer. 

Na historiografia brasileira predominante até a década de 1970, o período 

oitocentista aparece marcado pela expansão da cultura cafeeira no atual Sudeste e pela 

primazia dessa atividade nas exportações do império do Brasil. Caio Prado Jr. 

(2004[1945]) explicou esse contexto apontando o deslocamento do eixo econômico das 

velhas regiões agrícolas do Norte para as mais recentes do Centro-Sul (Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e São Paulo), e a decadência das lavouras tradicionais – cana-de-açúcar, 

algodão e tabaco – paralelamente ao desenvolvimento da produção do café. As lavouras 

cafeeiras na província do Rio de Janeiro teriam se espalhado desde a baixada até a serra, 

dominando a produção no decorrer do século, sendo superada pelo Oeste Paulista apenas 

na década de 1890 (Viana, 1934). 

A inquestionável importância política e econômica das plantations do Vale do 

Paraíba fluminense, com suas fazendas e grande quantidade de mão de obra escravizada, 

justifica os trabalhos acadêmicos sobre a região no período oitocentista. Mas, como 

consequência da centralidade das pesquisas nessa região até pouco tempo, consolidou-se 

a visão monolítica que estendia uma experiência regional para toda província fluminense, 

transformando-a numa imensa lavoura cafeeira. Desse modo, foram deixadas à margem 

questões destoantes que adiante revelaram um quadro social mais dinâmico e complexo. 
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Ao tratar da economia colonial, João Fragoso alertou sobre os riscos de insistir 

apenas na análise das lavouras para exportação:  

 

Como já vimos, de acordo com os trabalhos mais clássicos da 

historiografia brasileira, a economia colonial se resumiria, no essencial, às 

unidades voltadas para a exportação. Daí decorre seja a inexistência, seja a atrofia 

de setores mercantilizados ligados ao abastecimento. A agricultura de alimentos e 

a pecuária ou bem existiriam no interior das plantations, ou girariam ao redor 

destas, ou ainda estariam fundadas naquilo que alguns chamam de “economia 

natural”. Em outras palavras, com exceção das poucas áreas mais urbanizadas, a 

reiteração da economia colonial seria incompatível com a existência de um 

mercado interno de peso e, portanto, contínuo no tempo. (1998:100) 

 

 

Ao final da década de 1980, como resultado dos questionamentos levantados em 

ocasião do centenário da Abolição no Brasil, verifica-se um processo de revisão nos 

estudos da escravidão brasileira e a abertura de caminhos de pesquisa (Schwartz, 2001). 

Desses trabalhos surgiram propostas inovadoras que passaram a dialogar com, e até 

mesmo questionar, as produções acadêmicas anteriores. As monografias regionais 

partiram de uma perspectiva geográfica limitada para tentar demonstrar a especificidade 

da escravidão em determinadas conjunturas. 

Inseridos nessa historiografia, escapando da conhecida região do Vale do Paraíba 

fluminense, citamos dois importantes trabalhos para os períodos colonial e imperial, 

respectivamente. Sheila de Castro Faria, em A colônia em movimento, analisou a região 

de Campos dos Goitacazes (norte do estado do Rio de Janeiro) no momento de transição 

da pecuária e da cultura de alimentos, atividades voltadas ao mercado interno, à produção 

de açúcar para exportação. Essa expansão econômica acabou por atrair diversos grupos 

sociais em busca de estabilidade. Entre eles estavam forros negros ou mestiços tentando 

formar famílias (núcleo econômico, social e político da sociedade colonial, segundo 

Sheila Faria) e fugir do estigma da escravidão. A percepção de tais migrações, não só de 

alforriados como também de comerciantes e filhos de grandes proprietários – estes em 
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busca de status e fortuna através do casamento – enriqueceu o entendimento do processo 

da formação social brasileira. 

Por sua vez, Hebe Mattos contribuiu para reduzir a lacuna na história brasileira da 

agricultura de alimentos. Em Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho 

escravo, a autora pesquisou a lavoura comercial e escravista de baixos rendimentos em 

Capivary, atual município de Silva Jardim (Baixada Litorânea fluminense), no século 

XIX, buscando  

 

(...) levar em conta a ação social dos agentes locais e os condicionantes regionais 

da estrutura socioeconômica do município, de modo a analisar as transformações 

ocorridas numa agricultura escravista não exportadora e nas condições de 

existência dos chamados homens livres pobres num momento em que a 

compulsoriedade do trabalho entrava em crise. (2009:15) 

 

 

 Como resultado, Hebe Mattos concluiu que, embora estivesse na periferia da 

economia imperial, Capivary não existia à margem do circuito comercial. Muito pelo 

contrário, sua produção possibilitava controlar a política e a economia da região, bem 

como manter estreito contato com os centros comerciais da província. 

As obras destacadas foram inovadoras por terem comprovado a necessidade de 

investigar modelos sociais que destoavam do padrão estabelecido para as áreas de 

plantation. Partindo delas e de pesquisas subsequentes entendemos que o Rio de Janeiro 

dos séculos XVIII e XIX não se resumia a um único tipo de experiência. A província, no 

Oitocentos, além de ser grande produtora e exportadora de café, era formada por um 

conjunto de regiões interligadas e especializadas com dinâmicas próprias. Referimo-nos 

ao Norte fluminense, com sua produção de açúcar (Santos, 1993), e ao caso menos 

investigado, embora conhecido, do litoral Sul como pólo fornecedor de cachaça. Alguns 

trabalhos chegaram a tratar da economia dessa última região no período em destaque, 

como veremos adiante, mas a produção da cachaça e a dimensão desse comércio 

permaneceram como temas marginais para os historiadores. Tal marginalidade na 

historiografia brasileira, além de refletir um interesse tardio pela história da alimentação e 
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do abastecimento (ver capítulo 2), pode estar relacionada a outro fator menos visível: a 

vinculação da bebida à aquisição de pessoas escravizadas nos portos e no interior do 

continente africano, desde o período colonial até meados do século XIX (Alencastro, 

2000; Ferreira, 2001; Curto, 2002). 

Após 1831, com a lei que proibiu a entrada de novos escravos no Brasil, o 

comércio de cativos foi reestruturado na clandestinidade (Lourenço, 2010). Assim, a 

movimentação portuária ligada ao tráfico se deslocava do Rio de Janeiro para áreas 

periféricas da província. A continuidade da produção e do comércio da cachaça no litoral 

Sul, diretamente relacionada à aquisição de africanos escravizados, é uma das direções 

que seguimos na perspectiva de ressaltar essa face menos visível, entre outras, da 

intitulada bebida nacional. 

O presente capítulo aponta para o vínculo da fabricação da cachaça no Litoral Sul 

Fluminense80 com o comércio de africanos escravizados no Atlântico Sul, entre fins do 

século XVIII e meados do XIX. Nesse sentido, analisamos as principais referências que 

indicaram a importância da bebida entre as mercadorias de troca por cativos, assim como 

as obras que abordaram aspectos da economia do Litoral Sul Fluminense. Relatos de 

viajantes europeus, registros de historiadores memorialistas81 e trabalhos acadêmicos das 

últimas décadas apresentaram perspectivas diversas sobre o tema no período em questão, 

todos fornecendo importantes subsídios para compreender as bases da antiga produção de 

cachaça nas cidades de Angra dos Reis e Paraty. 

 

 

3.1. Uma história para não silenciar: a cachaça como moeda de troca no 
comércio de africanos escravizados  

 

Na segunda metade do século XVIII, o tráfico angolano de escravos era parte 

integrante de um sistema mercantil cujo cerne se encontrava na região Centro-Sul da 

                                                 
80 Litoral Sul Fluminense corresponde à região dos atuais municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e 

Paraty.   
81 Entendemos como história memorialista um gênero que, apesar de se preocupar com a reconstrução 

histórica, não atenta para a crítica em termos cronológicos e de referência das fontes, de acordo com a 

definição seguida por Martha Abreu em “Festas e cultura popular na formação do ‘povo brasileiro’”, in: 

Projeto História, São Paulo, (16), pp. 143-166, 1988. 
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colônia portuguesa na América. Se antes ele era controlado fundamentalmente pela Bahia, 

ao longo do Setecentos, o Rio de Janeiro foi assumindo a direção, na medida em que se 

tornava o mais importante porto da América portuguesa e principal fornecedor de gêneros 

em Angola. Segundo Roquinaldo Ferreira, a cachaça teve um importante papel no que diz 

respeito às estratégias dos negociantes do Rio de Janeiro para financiar suas transações 

com escravos nos sertões angolanos. Tal produto despontava entre os mais exportados 

para lá, e sua propagação confundiu-se com a própria fase comercial do tráfico. A 

geribita (ou jeribita) – como a cachaça ficou conhecida em Angola – era consumida nas 

tavernas de Luanda e Benguela e usada para pagar tropas e milícias (Ferreira, 2001). Sua 

centralidade, contudo, estava “relacionada com o papel de moeda de troca no interior 

(sertões), onde [as geribitas] eram indispensáveis no ‘pacote’ de mercadorias trocadas por 

escravos, os banzos” (Ferreira, 2001:346). Dos benefícios da produção da cachaça no Rio 

de Janeiro, Ferreira diz que 

 

(...) assim como os fumos baianos, as geribitas tinham atributos imbatíveis em 

relação aos outros produtos trocados por escravos. Sendo praticamente um 

subproduto do açúcar dos engenhos, apresentavam grande vantagem devido ao 

baixo custo de produção. Ainda no Brasil, proporcionavam um aumento de 25% 

nos lucros brutos dos engenhos e podiam atenuar as perdas no caso de eventuais 

crises econômicas. (2001:346) 

 

 

De fato, a fabricação da bebida não exigia muitos recursos, embora necessitasse 

de especialista que dominasse a técnica da feitura. Com uma engenhoca acionada 

manualmente e um alambique de barro podia-se produzir quantidades suficientes para 

consumo doméstico, local ou externo. A mão de obra escravizada era comumente 

utilizada no processo produtivo (Algranti, 2005, e Guimarães, 2005). Segundo dados 

calculados por Stuart Schwartz (2001) em engenhos baianos, entre 1716 e 1816, os 

subprodutos da cana aumentavam o lucro bruto dos senhores de engenho em cerca de 

25%, principalmente nas conjunturas de baixa do preço do açúcar.  
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  Isso significa dizer que populações africanas se transformavam em consumidores 

desse álcool, preterindo aos poucos o vinho e a aguardente comercializados pela Europa 

(Alencastro, 2012[2000]). Aproximadamente cinco milhões de africanos desembarcaram 

como escravos na colônia e no império do Brasil, e aportaram com o hábito do consumo 

da cachaça já assimilado. Carlos Magno Guimarães ressaltou a lógica engendrada por trás 

dessa atividade no momento do desenvolvimento do tráfico:  

 

A participação da aguardente no processo que acabou por transformá-la em moeda 

para a troca por escravos deve ser vista de uma perspectiva de ignorar a 

fetichização do produto, pretende desvendar o caráter que adquiriu tanto no plano 

econômico quanto no político e cultural. Na realidade, a aguardente foi o produto 

que intermediou um amplo movimento, que tinha em uma extremidade a captura 

de povos inteiros para serem escravizados e, na outra, a exploração destes (já na 

condição de escravos). Nessa perspectiva, o produto teve um conteúdo político 

que remetia à imensa estrutura de dominação e exploração que se expressou tanto 

na empresa do tráfico quanto na sociedade escravista colonial. (Guimarães, 

2005:95-96)  

 

 

O historiador Luiz Felipe de Alencastro chamou atenção para o tema afirmando 

que “na verdade, as exportações de cachaça ilustram o modo pelo qual o comércio 

intercolonial sul-atlântico se sobrepõe – desde o final do século XVII – aos interesses de 

grupos metropolitanos” (2012[2000]:307). Uma vez alcançado o grande comércio 

atlântico por meio das carreiras africanas, a cachaça barateava os fretes e aumentava os 

lucros desse intercâmbio comercial, sendo a mercadoria com a qual se resgataria mais 

escravos, superável por nenhum outro gênero (Alencastro, 2012[2000]). Também Marina 

de Mello e Souza apontou o vínculo entre a bebida e o continente africano82:  

 

                                                 
82 A autora utilizou como referência a obra O abastecimento da capitania das Minas Gerais no século 

XVIII, de Mafalda P. Zemella. 
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Além de largamente consumida dentro do território colonial, principalmente pelos 

escravos exauridos pelos árduos trabalhos nas Minas, servia de moeda nas trocas 

efetuadas com a África. Enquanto o tráfico negreiro deu-se preferencialmente na 

costa da Mina, através da Bahia e de Pernambuco, foi o tabaco a moeda mais 

utilizada. Quando o tráfico se dirigiu para Angola, através do Rio de Janeiro, a 

aguardente tornou-se a mercadoria de troca mais usada. No comércio do Rio de 

Janeiro com a costa da África, o binômio que prevalecia era pinga-escravo.” 

(Souza, 1994:38) 

 

 

José Curto se dedicou ao estudo do comércio do álcool no continente africano. O 

autor explicou que a geribita encontrou espaço no comércio de Luanda e em sua 

hinterlândia83 em meados do século XVII e logo depois de 1695, quando foi liberada a 

importação da aguardente de cana brasileira (Curto, 2002). A maior parte da bebida era 

enviada, principalmente, pelos portos da Bahia e de Recife. O Rio de Janeiro começou a 

despontar naquele momento como terceiro porto fornecedor do produto, desembarcando 

quantidades ainda inexpressivas. Foi a descoberta do ouro no Sudeste da colônia 

portuguesa na América que teria impulsionado a fabricação da cachaça no Rio de Janeiro: 

“Inicialmente diminuta, a quantidade de cachaça que tinha origem nesta nova fonte iria 

aumentar em proporção direta com a expansão da indústria mineira de ouro de Minas 

Gerais, que alimentava consideravelmente a economia urbana do Rio de Janeiro e as suas 

plantações de açúcar” (Curto, 2002:151).  

 Diversos setores da crescente economia demandavam cada vez mais mão de obra, 

o que levou a uma procura maior por africanos escravizados. As casas comerciais do Rio 

de Janeiro souberam aproveitar a conjuntura favorável e investiram na cachaça como 

moeda de troca. O destino da bebida era certo: a capital colonial de Angola. Na esteira do 

aumento da exportação de cachaça para Luanda alargava-se o comércio de escravos 

realizado pelos negociantes do Rio de Janeiro: 

                                                 
83 Entende-se por hinterlândia de um porto “a cidade em que está e a região do país servida por transportes 

terrestres e fluviais para a qual se encaminhem diretamente mercadorias desembarcadas no porto ou da qual 

procedem mercadorias para embarque no mesmo porto” (Santos, 1993:31). 
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[a expansão de setores econômicos do Sudeste brasileiro] levou as casas 

comerciais do Rio de Janeiro a participarem no tráfico de escravos realizado em 

Luanda, o maior e mais próximo porto comercial de escravos, do outro lado do 

Atlântico, exatamente da maneira utilizada pelos seus concorrentes na Bahia e no 

Recife, meio século antes. Também eles começaram a enviar os seus 

representantes comerciais para a capital colonial de Angola para estabelecer 

firmas comerciais subsidiárias. Além disso, também adotaram a cachaça, uma 

mercadoria cada vez mais importante produzida nas plantações de açúcar em 

expansão do sudeste brasileiro, como produto de troca mais vantajoso, com o qual 

abasteciam os seus representantes comerciais de Luanda, com o objetivo de 

adquirirem escravos. (Curto, 2002:154) 

 

 

Dessa forma, os comerciantes do Rio de Janeiro passaram a ser os principais 

fornecedores da geribita nessa região africana, posição que preservaram até, pelo menos, 

a década de 1830 – momento da primeira proibição oficial do comércio transatlântico de 

escravos em direção ao Brasil. Para José Curto, a cachaça permitiu às casas comerciais 

cariocas abarcarem uma parcela significativa dos cativos exportados de Angola 

(2002:152). 

Na década de 1720, o Rio de Janeiro já era o porto que mais recebia escravos 

vindos de Luanda (Curto, 2002:154-155). Indiretamente, tal fato aponta que o maior 

volume de cachaça que chegava àquele porto africano provavelmente escoava pela baía 

de Guanabara:  

 

Com o volume de escravos exportados da capital colonial de Angola para a Bahia 

e o Recife a declinarem apreciavelmente durante as primeiras duas décadas do 

século XVIII, as grandes importações de cachaça por parte de Luanda em finais 

da década de 1720 só podiam ter origem numa fonte predominante: a Baía de 

Guanabara, que se tinha tornado o principal destino para o crescente número de 

escravos embarcados neste porto da África Central Ocidental. (Curto, 2002:155) 
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A expressiva entrada de geribita em Luanda foi acompanhada por uma queda 

constante das importações do álcool metropolitano (vinho e aguardente). Mas isso não 

significou a perda do controle do tráfico pelos comerciantes metropolitanos. Estes 

detinham os produtos de consumo corrente e de luxo mais procurados na África Centro-

Ocidental: os tecidos europeus e asiáticos. Tais produtos eram altamente rentáveis e mais 

vantajosos na troca de escravos do que a geribita. Portanto, mesmo o Rio de Janeiro tendo 

alcançado níveis sem precedentes de exportação de cachaça e, consequentemente, de 

importação de cativos, entre as décadas de 1720 e 1730, os traficantes de escravos 

portugueses instalados em Luanda mantiveram seu domínio sobre o negócio (Curto, 

2002). Conscientes da limitação comercial da geribita nesse momento, os negociantes do 

Rio de Janeiro ampliaram a área de atuação na costa africana: 

 

A incapacidade da cachaça para proporcionar às casas comerciais brasileiras uma 

quota maior do tráfico de escravos de Luanda parece ter sido compreendida 

precisamente quando a importação desta bebida alcoólica estava no auge. Pouco 

depois de 1730, muitos dos representantes das firmas comerciais da terra de Vera 

Cruz, especialmente aqueles com ligação ao Rio de Janeiro, começaram a 

transferir as suas operações da capital colonial de Angola para Benguela, longe do 

domínio dos traficantes de escravos portugueses e dos capitalistas comerciais 

metropolitanos. (Curto, 2002:157)  

 

 

 Mesmo havendo a concorrência dos agentes metropolitanos e seu controle sobre 

os tecidos europeus e asiáticos, as vantagens da geribita não podem ser desprezadas no 

comércio de escravos. Os negociantes do Rio de Janeiro obtinham a posse e o controle 

direto da cachaça: produzida em larga escala dentro da própria colônia brasileira, esses 

homens tinham acesso fácil à mercadoria, contavam com baixos custos de produção e 

baixo valor de compra e, além disso, controlavam seu embarque e sua exportação. 
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Chegaram a exportar, inclusive, para traficantes metropolitanos que visavam adquirir 

escravos no interior africano (Curto, 2002:158). 

 Apesar de uma diminuição nas importações do álcool em Luanda depois de 

175084, os traficantes luso-brasileiros já estabelecidos continuaram a enviar quantidades 

relevantes de geribita para os mercados de escravos localizados às margens do rio Kuanza, 

principalmente o mercado de Kasange, em Benguela (Curto, 2002:160). O vinho e a 

aguardente sofreram queda maior de importação em relação à cachaça. 

Dados analisados por Curto indicam que a cachaça, no início da década de 1770 – 

auge da recessão causada pela diminuição da exportação do açúcar –, era responsável por 

boa parte dos escravos adquiridos por negociantes da América portuguesa em Luanda e 

Benguela: 

 

(...) o valor total das importações brasileiras em Luanda e Benguela é dado como 

atingindo os 1.600.000$000 réis, essencialmente sob a forma de geribita. Embora 

não muito precisa, esta última informação implica muito provavelmente que a 

cachaça representava entre metade e três quartos do valor das importações 

brasileiras, ou seja, entre 800.000$000 e 1.200.000$000 réis. (2002:160-161) 

 

 

 Os negociantes do Rio de Janeiro conseguiram manter a sua parte no tráfico de 

escravos realizado não só em Luanda como também no interior angolano. 

Consequentemente, mantiveram em alta o estímulo à fabricação e as exportações de 

cachaça. De um total de 191 navios aportados na capital de Angola, durante a década de 

1760, 53% saíram da baía de Guanabara, 24,5% da Bahia e 22,5% do Recife. Estes 

números refletem o destino dos escravos embarcados em Luanda no mesmo período: 

48,5% para o Rio de Janeiro, 20,5% para a Bahia e 24,5% para o Recife (Curto, 2002:162 

e quadro VII). 

                                                 
84 A década de 1750 mostra que a economia colonial brasileira entrou num período de recessão decorrente 

da queda da procura do açúcar no mercado europeu e do início da diminuição da produção de ouro e 

diamantes em Minas Gerais. Houve menor demanda por escravos e queda no volume de exportação da 

cachaça. Comparando os intervalos dos anos 1727-1728 e 1756-1761, a redução das importações da 

geribita em Luanda atingiu 21%; CURTO, 2002, p. 158. 



91 

 

A recuperação da economia colonial ocorreu a partir da década de 1780, 

principalmente com o aumento do preço do açúcar na Europa e a expansão de sua 

produção em todo o Brasil. O cultivo do tabaco também cresceu na medida em que a 

procura se intensificava na África Ocidental e na Europa, assim como as plantações de 

algodão, cacau, café, arroz e trigo (Curto, 2002:162-163). Consequentemente, a procura 

de escravos foi maior e, com isso, o tráfico de escravos de Angola para cá aumentou mais 

uma vez, destacando-se a atuação dos negociantes do Rio de Janeiro: 

 

Para obter parte do maior número de trabalhadores escravos necessários à 

produção em expansão destes alimentos e matérias-primas, assim como para 

continuar a satisfazer as necessidades de trabalho escravo do setor urbano e da 

indústria mineira em declínio, os comerciantes coloniais da terra de Vera Cruz 

empenharam-se naturalmente em aumentar ainda mais a sua quota no comércio de 

escravos deste centro urbano costeiro da África Central Ocidental. (...) primeiro 

foi enviada uma nova vaga de agentes comerciais para estabelecer lojas em 

Luanda; segundo, estes receberam grandes quantidades da principal mercadoria de 

exportação brasileira necessária para comprar escravos na capital colonial de 

Angola, a cachaça. (...) a estratégia foi dirigida pelas casas comerciais do Rio de 

Janeiro que, a seguir ao final da década de 1770, viram a produção de aguardente 

de cana no seu hinterland próximo aumentar substancialmente. (Curto, 2002:163-

164)  

 

 

 Entre 1782 e 1784, Luanda importou 4.021 pipas85 de geribita, resultando uma 

média de 1.340,5 pipas por ano. Desse total, 76%, ou 3.050 pipas, saíram da baía da 

Guanabara – a maior quantidade exportada pelo Rio de Janeiro no comércio da geribita 

com Luanda. Os 24% restantes tinham origem na Bahia e em Pernambuco (Curto, 

                                                 
85 Pipa, de acordo com Harold Johnson, é a “medida normal de capacidade de líquidos, utilizada para 

grandes lotes de vinagre, azeite e aguardente. Equivalia a 160 ou a 180 medidas”, sendo que “a medida do 

Rio continha 2662 litros, a de Lisboa 1166”. Ver: JOHNSON, Harold. Camponeses e colonizadores: 

estudos de história luso-brasileira. Lisboa: Editorial Estampa, 2002. p. 232-233. 
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2002:166). Nessa altura, como apontam alguns dados que mostraremos adiante (tabelas 4 

e 7), o Litoral Sul Fluminense já apresentava a maior produção da bebida na capitania. 

 

Imagem 3: transporte de pipa de aguardente - Jean Baptiste Debret (1846) 

 

 

Fonte: Soares, 2007:165. 

 

 

Entre 1785 e 1794, a média anual de importação da cachaça em Luanda foi de 

1.486 pipas, sendo o Rio de Janeiro um dos principais fornecedores. Dos 147 barcos 

brasileiros aportados na capital angolana, 94 saíram desse porto, 28 da Bahia e 25 do 

Recife (Curto, 2002:167). Já no período de 1795 e 1797, foram descarregadas 7.613 pipas 

de cachaça. A maior parte continuava a ser fornecida pelo mesmo porto: de 61 barcos 

aportados nesse período, 41 partiram do Rio de Janeiro, 12 da Bahia e 8 de Recife: 
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(...) podem ter estado na base deste crescimento volumes mais elevados de 

cachaça da Baía de Guanabara, com as quantidades importadas da Baía e do 

Recife a sofrerem uma descida proporcional. O principal porto do sul da terra de 

Vera Cruz exportou sozinho 2.272 pipas de gerebita para Luanda em 1796, o que 

representou 52% das suas exportações totais de cachaça. (Curto, 2002:169) 

 

 

 No início do século XIX, o Rio de Janeiro continuou sendo o maior fornecedor de 

geribita em Luanda: entre 1800 e 1808, de 169 barcos brasileiros, 112 tinham origem no 

Rio de Janeiro, 32 na Bahia e 25 no Recife. Apenas em 1807 foram descarregadas 2.539 

pipas de cachaça na capital angolana (Curto, 2002:173). José Curto calculou que dos 

318.799 escravos exportados de Luanda entre 1780 e 1809, 45.540 eram diretamente 

adquiridos em troca de geribita. Desses, dois terços a três quartos vinham para o Rio de 

Janeiro.86 

O período de 1810-1815 apresentou uma pequena alta de 6% na exportação de 

escravos de Luanda, em relação ao verificado para 1808-1809. Entretanto, a importação 

de cachaça caiu em quantidades extremamente baixas: 1.721 pipas em 1810 e 1.410 em 

1812-1813. Mesmo com essa queda, aproximadamente 70% da cachaça provinha do Rio 

de Janeiro (23% do Recife e 7% da Bahia). Essa queda relaciona-se à chegada da Corte 

portuguesa na colônia brasileira, em 1808, e, junto com ela, parte da nobreza e dos 

capitalistas mercantis metropolitanos, indicando uma mudança estrutural no comércio do 

álcool brasileiro (Curto, 2002:179). Nesse momento, os comerciantes do Rio de Janeiro 

passaram a obter os produtos europeus e asiáticos (tecidos e outras bebidas alcoólicas) 

utilizados na troca por escravos em África:  

 

                                                 
86 “A cachaça permaneceu, por isso, a bebida alcoólica estrangeira mais importante na obtenção de escravos 

em Luanda. Esta troca continuou a ser dominada pelas casas comerciais do Rio de Janeiro. Entre 1782 e 

1784, 75,8% das importações de gerebita tinham origem na Baía de Guanabara, 14,7% vinham do Recife e 

9,5% chegavam da Baía. Durante o período de 1785-1808, dos 400 navios brasileiros que atracaram na 

capital colonial de Angola, 66,7% eram do Rio de Janeiro, 18% da Baía e 14,7% estavam matriculados no 

Recife. Assim, cerca de dois terços a três quartos dos 45.540 cativos adquiridos neste porto marítimo da 

África Central Ocidental em troca de cachaça tinham como destino a Baía de Guanabara.” (Curto, 2002, p. 

178).  
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Enquanto as importações de gerebita totalizaram uns esmagadores 73% do valor 

global dos produtos importados para Luanda da terra de Vera Cruz entre 1785 e 

1809, a proporção caiu para apenas 15% durante o período de 1810-1823. A 

abertura da terra de Vera Cruz ao “comercio livre” acabou assim, abruptamente, 

com o domínio arrasador da cachaça no comércio do Brasil com esta cidade 

portuária da África Central Ocidental. Porém, por mais significativa que fosse, 

esta mudança estrutural não conseguiu anular radicalmente o papel fundamental 

desempenhado pela gerebita em Luanda. Na verdade, a cachaça permaneceria o 

produto mais importante produzido para exportação no Brasil e manteve-se como 

o segundo produto mais significativo no tráfico de escravos na capital colonial de 

Angola. (Curto, 2002:180) 

 

 

A despeito da abertura dos portos no Brasil, a cachaça não perdeu os mercados 

africanos: com a abolição do tráfico de escravos ao Norte do equador, em 1815, 

aumentava a necessidade de importação através da África Centro-Ocidental. Dessa forma, 

crescia o movimento comercial em Luanda, tanto de escravos quanto de bebidas 

alcoólicas: “no total, a media anual de álcool desembarcado de barcos brasileiros durante 

o período de 1815-1819 representou um aumento de 27% em relação à primeira metade 

da década 1810” (Curto, 2002:184).  

José Curto afirmou que, no início da década de 1820, se manteve alta a 

exportação de escravos em Luanda e, proporcionalmente, a importação de álcool. Entre 

1820-1823, na falta de relatórios anuais sobre o comércio das bebidas, outros dados 

quantitativos apontam para essa situação. Um desses dados foi indicado por João Fragoso 

em Homens de grossa aventura, através do qual José Curto retirou a informação de que, 

no período de 1820-1822, chegou à baía de Guanabara da sua hinterlândia um total de 

13.876 pipas de cachaça: “com uma média de cerca de 4.625 pipas por ano, este foi o 

maior volume de cachaça que entrou no Rio de Janeiro em qualquer período de três anos 

desde 1799” (Curto, 2002:185, nota 121). Devemos mencionar que a essa época o Norte 

fluminense apontava um número elevado de entrada de carga transportando cachaça no 

porto do Rio de Janeiro, junto com o litoral Sul (Fragoso, 1998:106-108). 
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A independência do Brasil, em 1822, fez do novo país uma nação estrangeira para 

Portugal, mas isso não impediu o comércio brasileiro com Luanda em decorrência da 

relação de interdependência entre as duas regiões há muito enraizada:  

 

Para os comerciantes da terra de Vera Cruz, este porto marítimo da África Central 

Ocidental permaneceu uma das mais importantes fontes de cativos graças à qual 

podiam reabastecer a força de trabalho escravo no Brasil. Para os comerciantes em 

Luanda, por outro lado, a cachaça brasileira continuou a ser um dos mais 

importantes valores de troca com o qual podiam obter escravos do interior para 

exportar, a única atividade econômica de relevância da colônia. (Curto, 2002:186) 

 

 

 A resposta de Portugal veio através de novos e mais altos impostos sobre o 

comércio do álcool em Luanda. Esta atitude levou os comerciantes brasileiros a 

procurarem outros locais de obtenção de cativos ao Norte angolano, distante dos 

funcionários portugueses da alfândega colonial. Apesar disso, entre 1823-35, o álcool que 

chegava em Luanda oriundo dos portos brasileiros ainda era em grande quantidade – uma 

média de 2.064 pipas de geribita no intervalo de 1823-1825 (Curto, 2002:187).  

O imposto sobre a bebida foi suspenso em 1825, num momento em que 

aumentava a procura por escravos no Brasil imperial. A capital angolana era um dos 

poucos portos da África Centro-Ocidental onde os brasileiros podiam adquirir cativos 

legalmente:  

 

Na realidade, as grandes exportações de álcool do Brasil para Luanda não só 

continuaram até final da década de 1820, mas até à abolição do tráfico de escravos 

transatlântico legal. Entre Janeiro e meados de Março do ano de 1830, quando o 

comércio foi finalmente declarado ilegal87, foram embarcados da capital colonial 

de Angola 8.102 cativos. Porém, durante todo esse ano, as importações de álcool 

da terra de Vera Cruz totalizaram 1.748 pipas de gerebita e 130 pipas de vinho, 

muito do qual chegou provavelmente do Rio de Janeiro. Estava-se claramente 

                                                 
87 O autor se refere à proibição ocorrida no Brasil.  
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perante um volume desproporcional em relação ao número inferior de escravos 

embarcados (...). (Curto, 2002:191) 

 

José Curto afirma que mesmo depois de oficialmente abolido o tráfico 

transatlântico de escravos no Brasil imperial, as importações de álcool deste país para 

Luanda continuaram a subir em volume. Entretanto, vale observar uma queda do número 

de embarcações transportando cachaça saídas do Litoral Sul Fluminense em direção ao 

porto do Rio de Janeiro, no período de vigência do comércio ilegal de cativos (1831 a 

meados da década de 1850). É o que os dados levantados por Marcia Vasconcellos 

mostram, por meio de informações obtidas no Jornal do Commercio, demonstrados na 

tabela a seguir: 

 

 

Tabela 2: Transporte de aguardente por barcos saídos do Litoral Sul Fluminense em 

direção ao Rio de Janeiro (1827-1888). 

 

Localidades 

 Número de embarcações por período 

1827-

1829 

1830-

1839 

1840-

1849 

1850-

1859 

1860-

1869 

1870-

1879 

1880-

1888 

1827-

1888 

Angra dos 

Reis 

46 51 4 3 60 104 60 328 

Paraty 28 77 47 39 83 65 52 391 

Tabela baseada nos dados obtidos por Vasconcellos, 2006:46. 

 

 

Ao contrário de significar uma diminuição na produção de cachaça, esse quadro 

pode representar o reflexo do reordenamento do comércio de cativos para fora da cidade 

do Rio de Janeiro com a proibição do tráfico, em 1831. A produção do álcool no Litoral 

Sul Fluminense foi mantida e ainda aportavam grandes quantidades de cachaça em 

Luanda: 

  

Durante o período de 1831-1832 foi descarregada uma média anual de 2.077,5 

pipas de gerebita e 290,5 pipas de vinho, o que revela um crescimento de quase 19 

e 120,5%, respectivamente, em relação às quantidades importadas durante o ano 

1830. Não sabemos ainda a que corresponde este aumento. Pode ser (...) que estas 
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maiores exportações de álcool do Brasil servissem para pagar o número de cativos 

exportados em grande escala durante os últimos anos do tráfico de escravos legal, 

mas podem também representar um esforço concertado dos comerciantes 

brasileiros para alimentar o comércio transatlântico de escravos ilegal que estava 

então a emergir na capital colonial de Angola e nos seus enclaves costeiros 

vizinhos. (Curto, 2002:192) 

 

 

 Em resumo, José Curto apontou a centralidade do Rio de Janeiro no tráfico de 

escravos, nas três primeiras décadas do século XIX, valorizando o papel da cachaça na 

obtenção dos cativos em Angola: 

 

Entre 1810 e 1830, as casas comerciais no Brasil exerceram assim um monopólio 

total sobre o comércio do álcool em Luanda. Em conseqüência disso, a proporção 

de escravos adquiridos neste porto marítimo da África Central Ocidental, em troca 

de bebidas alcoólicas desembarcadas de barcos originários da terra de Vera Cruz, 

sofreu um aumento notável. (2002:193) 

(...) 

Assim, as bebidas alcoólicas importadas do Brasil continuaram a ser as mais 

utilizadas para adquirir escravos em Luanda de 1810 a 1830. E, destas, a cachaça 

permaneceu como a mais importante. Do valor total das bebidas alcoólicas 

importadas do Brasil pela capital colonial de Angola, durante os anos de 1810-

1819 e 1823, a gerebita representou 74,8% e 89,6%, respectivamente, ou seja, 

uma média conjunta de 77%. (2002:195-196)  

 

 

Vistos esses dados, sabemos que a cachaça teve grande peso na entrada de 

africanos escravizados no Brasil, sobretudo entre meados do século XVIII e até, pelo 

menos, as três primeiras décadas do Oitocentos:  
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(...) podemos estimar que entre 50.065 e 56.320 dos 62.580 a 70.400 escravos 

adquiridos durante o período de 1810-1830, em troca de álcool importado do 

Brasil, teriam sido obtidos diretamente recorrendo à gerebita, ou seja, uma 

proporção de um em cada cinco a cinco e meio dos cativos embarcados. 

(...) 

As casas comerciais no Rio de Janeiro continuaram a dominar esta troca. Durante 

o período de 1810-1819 e em 1823, 58% das importações de cachaça tinham 

origem no Rio de Janeiro, 33% vinham do Recife e 9% da Baía. (...) O Rio de 

Janeiro perdeu, é evidente, algum terreno, mas mesmo nessa altura o empório do 

sul do Brasil continuou a ser o porto do qual provinha mais da metade da cachaça 

desembarcada em Luanda. Assim, podemos deduzir que pelo menos 60% dos 

50.065 a 56.320 escravos obtidos em Luanda entre 1810 e 1830 em troca de 

gerebita eram adquiridos por casas comerciais do Rio de Janeiro. (Curto, 

2002:196) 

 

 

A maior parte da geribita que chegava aos portos angolanos oriunda do Rio de 

Janeiro era fabricada no litoral Sul da capitania. Nas últimas décadas do século XVIII a 

região já se destacava como grande fornecedora desse álcool que, de acordo com a 

conjuntura, assumia posição central na economia das cidades de Angra dos Reis e Paraty.  

 

 

3.2. A especialização da economia do Litoral Sul Fluminense na produção da 
cachaça entre fins do século XVIII e meados do XIX 

 

Conforme afirmamos anteriormente, investigar as atividades que escaparam ao 

sistema de plantation no Brasil colonial e imperial significa ampliar o entendimento das 

relações sociais constituídas. Em Escravos, roceiros e rebeldes, Stuart Schwartz apontou 

a existência de lacunas que impediam o entendimento da organização interna da 

economia em fins do período colonial: “Por trás da expansão da economia escravocrata 

de exportação do Brasil (...) permanece a história complexa e menos conhecida do 
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crescimento da economia interna e, por intermédio do desenvolvimento e da integração 

regionais, o início de um mercado nacional” (2001:129). Schwartz também ressaltou o 

aumento da demanda por gêneros alimentícios em consequência do desenvolvimento dos 

centros urbanos e, principalmente, após a chegada da Corte portuguesa, em 1808. Esses 

centros urbanos, sobretudo Rio de Janeiro, Salvador e Recife, foram criados, basicamente, 

pela economia de exportação e geraram mercados internos que exigiam víveres 

provenientes da economia rural, assim como produtos diversos oriundos dos comércios 

internacional e colonial (2001:134).  

Os mercados interno e externo criaram meios de circulação que articulavam 

diversas regiões, desde, pelo menos, o final do período colonial. Dessa forma, 

agriculturas de exportação e de subsistência ou lavouras de escravos e de roceiros livres 

podem ser compreendidas de uma maneira que não sejam incompatíveis. O dinamismo 

dessa interação imprimiu um caráter multidimensional e entrelaçado na economia que 

formava “duas faces da mesma moeda”: 

 

O setor rural fornecia a base de abastecimento que permitia a expansão da 

agricultura escravocrata de exportação e o crescimento dos centros urbanos. (...) 

uma vez iniciada a expansão, as lavouras de pequena e média escala que 

abasteciam os mercados internos continuaram a alimentar as cidades, sustentar o 

setor de exportação e permitir aos agricultores o luxo dos métodos que davam 

pouca atenção à agricultura de subsistência. Por fim, parte dos ganhos da 

produção de gêneros alimentícios para os mercados locais talvez tenham sido 

usados para financiar a expansão da escravidão, enquanto os lucros eram usados 

na compra de escravos para aumentar a produção de alimentos, ou os lucros da 

produção de alimentos eram transferidos para outras atividades, tais como a 

lavoura do café. (Schwartz, 2001:138) 

 

 

Esse dinamismo aparece nos trabalhos que trataram do Litoral Sul Fluminense, 

apontando para uma relação de interdependência entre os mercados interno e externo, de 

acordo com o que defende Schwartz. 
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Os viajantes europeus que estiveram no Brasil durante o século XIX, financiados 

por iniciativas tanto estatais quanto particulares para realizarem expedições de 

reconhecimento do território em vários âmbitos – fauna, flora, mineralogia e etnografia – 

(Wilke e Antunes, 2012; Didone, 2007), deixaram suas impressões em registros escritos e 

imagens que fornecem indícios da organização social da época. 

Entre 1817 e 1820, Johann B. von Spix e Carl F. von Martius, viajantes 

originários da região que posteriormente se tornou Alemanha, anotaram que o Rio de 

Janeiro era uma espécie de “escala-depósito para todos os numerosos pequenos portos ao 

longo da costa brasileira, ao norte, até a Bahia, e ao sul, até Montevidéu, que lhe 

despacham os seus produtos para serem remetidos à Europa, ou para o consumo próprio” 

(Spix & Martius, 1981[1938]:70). Entre os gêneros descarregados em quantidade 

considerável estavam a farinha, o feijão, o toicinho e a carne seca ou salgada. Segundo o 

relato, os habitantes da ilha de Marambaia (atualmente, parte do município de 

Mangaratiba) e de Ilha Grande, regiões do Litoral Sul Fluminense, ocupavam-se com a 

cultura do milho, anil, açúcar, fumo e batatas-doces, sendo a criação de gado pouco 

praticada. O cultivo de frutas também era diverso: melancias, cajueiros, goiabeiras, 

bananeiras e laranjeiras. O fumo aparece com alguma relevância comercial para além dos 

limites regionais. Produzido na enseada angrense e também em Paraty, o “tabaco da 

marinha” era considerado de alta qualidade em comparação ao que se desenvolvia fora da 

costa, denominado “tabaco de serra acima”. Os viajantes mencionaram o destino dessa 

produção: “depois de secarem ao ar, [as folhas] são reunidas em grandes pacotes ou 

retorcidas em rolos, o que constitui um dos mais importantes artigos de permuta com os 

navios negreiros de Guiné, em troca de escravos” (Spix & Martius, 1981[1938]:123). 

Por volta de 1818, o inglês John Luccock destacou, principalmente, a produção de 

aguardente de cana88 em Paraty e sua comercialização com o Rio de Janeiro (Luccock, 

1975:180). Também fez referência à importância dos portos de Paraty e de Ilha Grande 

no comércio de cabotagem do Sul para a capital colonial (1975:388). Em 1839, Daniel 

Kidder, autor do primeiro relato de um viajante norte-americano sobre o Brasil (Nomura, 

                                                 
88 Optamos utilizar aguardente de cana no lugar de cachaça para manter o termo descrito pelos próprios 

autores nas obras analisadas a seguir.  
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2011), atentou para os cultivos de café e cana-de-açúcar em Ilha Grande (Kidder, 

1980:183). 

Em meados do século89, o francês Millet de Saint-Adolphe apontou um quadro 

econômico da cidade de Paraty que mostrava novamente a fabricação da aguardente de 

cana e outros alimentos: “sua população é presentemente de mais de 10.000 habitantes 

que lavram canas, colhem mandioca, arroz, milho, feijões e muito café. Em todo distrito 

existem 12 engenhos e mais de 150 fábricas de destilação de aguardente” (apud SOUZA, 

1994:50). 

 Em resumo, esses relatos mostram que havia uma economia diversificada na 

região do litoral Sul da província ao longo do Oitocentos, a saber: 1) produção de tabaco 

para exportação; 2) intensa atividade portuária, inserida no amplo comércio de cabotagem 

centrado no Rio de Janeiro; 3) expressivo número de destilarias de aguardente de cana, e 

4) produção agrícola variada voltada para o abastecimento do mercado interno (café, 

mandioca, arroz, milho, feijão). 

Além dos apontamentos desses viajantes, historiadores memorialistas também 

levantaram informações sobre a região no período analisado. José de Souza A. Pizarro e 

Araujo nasceu em 1753, na cidade do Rio de Janeiro, lugar onde exerceu as funções de 

pároco e deputado, e onde viveu até o ano de 1830. Foi autor de Memórias históricas do 

Rio de Janeiro, uma obra compilada em dez volumes, iniciada na década de 1780 e 

publicada pela Imprensa Régia em 1820. Por apresentar um considerável número de 

dados, essas memórias serviram de fonte de pesquisa para historiadores como Caio Prado 

Jr., Guilherme Pereira das Neves e Maria Regina Celestino (Galdames, 2007). 

Ao que interessa para os objetivos do nosso trabalho, destacamos das Memórias... 

informações sobre a economia de Angra dos Reis e Paraty, entre fins do século XVIII e 

primeiras décadas do XIX, retiradas dos registros da Câmara do Rio de Janeiro 

(Galdames, 2007:39). Segundo Pizarro e Araujo, Paraty possuía um comércio mais 

florescente que o da cidade vizinha; ali eram negociados os cascos de pipas, as 

aguardentes de cana e as fazendas secas e molhadas em dezenas de lojas (Pizarro e 

Araujo, 1945, vol.3:54). A troca de mercadorias com outras regiões, tanto aquelas do 

                                                 
89 O livro de J. C. R. Millet de Saint-Adolphe foi publicado em 1845, com o título Dicionário histórico, 

geográfico e descritivo do Império do Brasil. 
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interior quanto do comércio de cabotagem, foi registrada pelo autor: “O seu comércio 

consiste na permuta dos gêneros, que baixam de Minas Gerais, Santos e São Paulo, 

levando gêneros europeus, e com preferência o sal, que de Pernambuco para ali vai, cujas 

embarcações carregam, em troca, farinha, e outros mantimentos” (Pizarro e Araujo, 1945, 

vol.3:35). A produção agrícola local também foi minuciosamente descrita, assim como a 

fabricação da aguardente de cana:  

 

O terreno do país e limites paratianos em que estão as notáveis planícies Bananal, 

Parati-Mirim e Mambucaba, contíguas aos rios que lhes dão os nomes, é assaz 

fértil em hortaliça e frutos semelhantes aos da Europa, como as ameixas, e produz 

suficiente mandioca, milho, arroz, legumes, café e cana, cuja lavoura se cultiva 

com atividade maior, para dar exercício a 12 engenhos de açúcar, que hoje tem, e 

100 fábricas, ou mais, de aguardente, denominadas engenhocas. (Pizarro e Araujo, 

1945, vol.3:35) 

 

 

Em relação a Angra dos Reis, Pizarro e Araujo argumentou que suas 

características eram muito parecidas com as de Paraty. A lavoura que mais ocupava a 

mão de obra era a da cana, destinada à produção de aguardente. A qualidade seria a 

mesma encontrada na cidade vizinha, como se pode verificar na seguinte passagem:  

 

Em quatorze engenhos existentes no ano de 1794, se trabalhava a cana para 

fabricar açúcar, e noventa e uma engenhocas reduziam a mesma planta a águas 

ardentes, tão boas, e perfeitas como as de Paratii [sic], que comumente se reputam 

por mais superiores; mas hoje contam-se trinta e oito engenhos, e quarenta e duas 

engenhocas.(1945, vol. 3:67) 

 

 

 O cultivo de outros gêneros agrícolas para o abastecimento colonial, ainda que 

menos expressivo, ocorreria paralelamente às plantações de cana. Ao que tudo indica, tais 

dados foram recolhidos antes da chegada da família real no Brasil:  
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(...) também se aproveitava a terra com as produções do arroz, café, anil, cacau, 

algodão, legumes, laranja, banana e mandioca para farinha, de que extraem a 

goma. Ano houve tão produtivo, que se calculou render neste país mais de 80 a 

100:000$ contos de réis. Anteriormente ao ano de 1805 foi o cálculo de 

94:600$ sobre 200 arrobas de algodão, 11$736 de açúcar, 16$000 de cacau, 

80$000 de anil, e 5 de café, 750 pipas de aguardente, 6.000 alqueires de arroz, 116 

de goma, 53.490 de farinha, 489 de feijão e 500 de milho, 60 dúzias de taboado, 

2.000 couros e 5.000 peixes salgados; de cujo total só se exportaram 62:352$ réis 

por se haver consumido o mais no mesmo país. Dos gêneros de primeira 

necessidade poucas vezes abunda o país, porque os seus cultivadores, menos 

cuidadosos em adiantá-los, se contentam apenas com a suficiência dos mesmos 

gêneros para o seu consumo, e de suas famílias. (1945, vol. 3:67) 

 

 

Comparando a economia das duas cidades sob a perspectiva de Pizarro e Araujo, 

o cultivo da cana para fabricar cachaça seria a atividade de maior destaque em ambas, 

ficando a agricultura de alimentos em segundo plano. Paraty contaria com um comércio 

mais intenso que o de Angra dos Reis. 

 Outra obra importante é a Notícia histórica e geográfica de Angra dos Reis, de 

Honório Lima, publicada pela primeira vez em 1889. Nascido em Angra dos Reis, no ano 

de 1852, Honório Lima exerceu diversas funções na cidade: vereador, agricultor, escritor 

e jornalista. Em 1882, foi eleito deputado da Assembleia Provincial Fluminense e, anos 

depois, já no Rio de Janeiro, chegou a ser nomeado Comandante Geral do corpo de 

polícia da Província 90 . A principal questão debatida pelo autor foi a situação de 

decadência em que Angra e as demais cidades litorâneas ao Sul do Rio de Janeiro se 

encontrariam a partir de 1850. Antes disso, porém, teriam tido destaque o comércio e a 

lavoura como atividades mais praticadas no local durante a primeira metade do século 

XIX: 

                                                 
90 O resumo biográfico sobre Honório Lima foi retirado da obra do próprio autor, em edição posterior 

(1972), a partir da pesquisa realizada por Alípio Mendes contida na introdução do livro. 
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Até o ano de 1850 o município de Angra dos Reis pela sua lavoura e 

comércio foi um dos mais importantes do Brasil. Seus famosos portos de 

Jurumirim, Ariró, Itanema, Frade, Mambucaba, Abraão e Sítio Forte, eram 

verdadeiros empórios comerciais.  

  Para êles continuamente, convergiam os produtos de sua próspera lavoura, 

assim como do interior das Províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais, que, em troca, levavam suas tropas carregadas de produtos que 

importavam para seu consumo, muito principalmente fazendas, vinho, aguardente, 

ferragens, peixe e sal. (Lima, 1972:125) 

 

 

 A construção da Estrada de Ferro D. Pedro II, entre 1855 e 1865, ligando 

diretamente o Rio de Janeiro ao interior da província (mapa 1), foi apontada por Honório 

Lima como fator primeiro do estado de decadência que teria assolado a região. Mas é 

interessante notar que a produção de gêneros alimentícios para abastecer o mercado 

interno, de acordo com o próprio autor, seguia sem maiores transtornos na segunda 

metade do Oitocentos: 

 

A sua pequena lavoura está bastante desenvolvida, exportando para a Corte seus 

produtos que sobem a 280:000$000 anualmente. 

Mormente nas vargens de Bracuí, Frade, Ariró, Jacuecanga, Serra d’água e 

outras, o milho é plantado do mês de maio ao de dezembro, granando perfeitamente 

as espigas. O feijão planta-se duas vezes – em fevereiro e agosto – e colhe-se outras 

tantas, em maio e novembro. O arroz produz aí de modo extraordinário, como em 

parte alguma no Brasil. (Lima, 1972:128) 
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Mapa 1: Estrada de Ferro D. Pedro II  
(traço contínuo: em tráfego; pontilhado: em projeto) 

 
Fonte: LIMA, Honório. Notícia histórica e geográfica de Angra dos Reis. 

2ª. edição. Angra dos Reis: Prefeitura Municipal, 1972 [1889]. p. 190. 

 

 

Mesmo com a agricultura de alimentos mantendo-se próspera, seria o cultivo da 

cana-de-açúcar voltado para a fabricação da aguardente o produto principal da economia 

angrense após 1850: “A principal lavoura atual desse município é a da cana, embora 

muitos lavradores, principalmente os da Ilha Grande e de Mambucaba, cuidem mais do 

café. No ano de 1887 a produção de aguardente excedeu a 3.800 pipas, regulando o preço 

na média, 60$000 cada uma” (1972:127). Honório Lima escreveu outros artigos sobre o 

tema, entre eles “Apontamentos para o agricultor de cana”, uma série publicada no jornal 

O Angrense entre 1860 e 1870. 

 Diante dessas informações, o comércio em Angra dos Reis na primeira metade do 

século XIX era apontado por Honório Lima como um dos mais importantes do Brasil, 

sendo os seus portos “verdadeiros empórios comerciais”. Ao lado, viria a lavoura de 

mantimentos que continuaria produzindo até o final do século. A cana-de-açúcar para a 

fabricação da aguardente configuraria o principal produto cultivado após 1850, momento 

em que o autor afirma ter iniciado um processo de decadência econômica nos municípios 

litorâneos como consequência da construção da Estrada de Ferro D. Pedro II. 
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 Por último, destacamos a pesquisa realizada por Alberto Ribeiro Lamego sobre a 

província fluminense. Alberto Lamego nasceu em Campos, no ano de 1896, e faleceu em 

1985, no Rio de Janeiro. Passada sua formação educacional em países europeus (Portugal 

e Bélgica), voltou ao Brasil em 1920, licenciado para atuar como engenheiro de minas e 

ocupou cargos importantes no governo do país. Foi membro da Academia Fluminense de 

Letras, da Academia Campista de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico da cidade do 

Rio de Janeiro, e do Instituto Pan-Americano de Geografia e História91.  

 Em O homem e a Guanabara, obra publicada pela primeira vez em 1948, são 

referências bastante citadas José de Souza A. Pizarro e Araujo e Honório Lima, sendo o 

argumento deste último acerca da crise na região Sul claramente assumido por Alberto 

Lamego.  

 De acordo com o autor, na economia angrense do início do Oitocentos o cultivo 

do café teria sido a principal atividade, superada logo nas décadas seguintes pelo aumento 

da movimentação portuária. Essa atividade teria garantido a vitalidade econômica de 

Angra até 1864, quando a abertura da Estrada de Ferro D. Pedro II desviou a rota do 

escoamento da produção do interior (ver mapa 1) gerando uma profunda crise na cidade, 

conforme havia defendido Honório Lima.  

 Em Paraty, a ênfase foi dada, mais uma vez, para a fabricação da aguardente de 

cana. Entretanto, o cultivo de outros gêneros como o arroz e a mandioca (destinada à 

produção de farinha) teria configurado uma zona rural mais produtiva em comparação à 

da cidade vizinha. 

Os relatos dos viajantes do século XIX e as informações dos memorialistas foram 

referências para estudos acadêmicos recentes envolvendo o Litoral Sul Fluminense. Esses 

trabalhos apresentaram um quadro socioeconômico mais complexo, a ampliação do 

número de documentos analisados e um aprimoramento metodológico ao cruzar 

informações obtidas em diferentes fontes, como mostramos a seguir. 

 Na dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da UERJ, 

em 2004, de título Sobrevivendo à lógica agrário-exportadora: Paraty na segunda 

metade do século XIX, Almir Henrique da Costa Filho investigou a economia do 

                                                 
91 Informações retiradas no site da câmara de vereadores de Campos dos Goytacazes-RJ. Disponível em: 

<http://www.camaracampos.rj.gov.br/tp-biblioteca/alberto-ribeiro-lamego/>. Acesso em agosto de 2015.  
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município no período referido e contestou duas ideias fundamentais: a noção de 

decadência a partir de 1850 e o reducionismo interpretativo que relaciona as atividades 

econômicas de Paraty estritamente ao ouro, à cachaça e ao café 92 , diminuindo a 

importância das atividades de subsistência:  

 

A agricultura de alimentos e a pesca, com todo o séquito de saberes e fazeres 

nelas implícitos, tais como a confecção de implementos rurais, barcos, redes para 

diferentes fins, entre outros, poderiam ser pelo menos consideradas como algumas 

das estratégias responsáveis pela “sobrevivência” material e cultural de Paraty até 

os nossos dias. Omissões dessa natureza são comuns em análises alicerçadas na 

visão tradicional, que privilegia os grandes ciclos econômicos, principalmente 

aqueles ligados ao comércio internacional. Assim, tudo o que não corresponde a 

esse padrão extrovertido acaba ficando relegado a um plano inferior, passando ao 

largo das atenções. (Costa Filho, 2004:8) 

 

 

 Através de inventários post-mortem, relatórios de presidentes de província, 

registros de terra e do Almanak Laemmert93, o autor enfatizou as formas de sobrevivência 

para além da conexão agrárioexportadora: 

 

Paraty apresenta uma diversidade econômica bastante ampla de produção, 

abarcando, além da pesca, desde a lavoura de alimentos para o abastecimento 

interno e plantações típicas da produção agro-exportadora como o café, no âmbito 

rural, até as atividades urbanas mais simples (representadas por diversos ofícios e 

profissões, como tanoeiros94, alfaiates, professores, médicos, advogados, e outros), 

                                                 
92 Almir H. da Costa Filho rebate diretamente a ideia apresentada na obra de Gilberto Galvão e Marina 

Ruas intitulada Mais de 300 anos de história. Paraty guia essencial: “A visão predominante, contra a qual 

se insurge este estudo, é a de que ‘Paraty viveu do ouro, da cachaça e do café. O Centro Histórico mostra o 

que foi o café, o Caminho do Ouro conta o que foi a época da mineração e os engenhos de Paraty guardam 

a história da cachaça’”. Dissertação de Almir H. da Costa Filho, p. 8.  
93  Considerado o mais antigo almanaque brasileiro com informações administrativas, comerciais e 

industriais no século XIX. Disponível para consulta no site da Biblioteca Nacional: 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/almanak/almanak_djvu.htm>. 
94 Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda F., tanoeiro é “aquele que faz e/ou conserta pipas, 

barris, etc”.  
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passando por casas de consignação e atacado de comerciantes aparentemente 

abastados (...). (Costa Filho, 2004: 43)  

 

 

A diversificação de investimentos e a valorização de produções secundárias ao 

café que possibilitassem a acumulação de capital, verificadas por Costa Filho em sua 

dissertação, seriam uma lógica específica da região merecedora de um quadro explicativo 

“peculiar e detalhado”. O desenvolvimento concomitante de múltiplas atividades 

econômicas, tanto urbanas quanto rurais, na segunda metade do século XIX, confronta a 

noção de crise inaugurada por Honório Lima e reproduzida por Alberto Lamego acerca 

da construção da Estrada de Ferro D. Pedro II. Para Costa Filho, a prosperidade da 

pequena lavoura não seria vista como um elemento de “vitalidade econômica” talvez por 

não oferecer os altos lucros obtidos com o comércio portuário. 

No que tange ao nosso tema de interesse, Costa Filho afirma que ao final do 

século XVIII já era possível notar o florescimento das atividades portuárias paratienses 

em paralelo à agricultura de gêneros alimentícios e a produção da aguardente de cana. 

Utilizando a tabela de entrada de embarcações no porto do Rio de Janeiro, em 1791, 

elaborada por João Fragoso, ressaltou que Paraty e Ilha Grande eram duas das principais 

áreas na rota de cabotagem em direção àquela cidade. Essas localidades somaram um 

percentual de 31,3% das entradas no porto carioca, ao transportar o cultivo das suas 

próprias lavouras e da produção interiorana. Abaixo, reproduzimos a tabela de João 

Fragoso citada por Costa Filho: 
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Tabela 3: Entrada de embarcações no Porto do Rio de Janeiro em 1791 e natureza da 

carga. 

Regiões Carga 

Nomes N°. de embarcações 

Lisboa 22 Vinho, aguardente de uva 

Porto 15 Trigo, farinha de trigo 

Figueira  1 Bacalhau, vinagre, azeite 

Portugal 38 Sardinhas etc. 

Ilha Faiol 2 Vinho, aletria, erva-doce etc. 

Angola  6 6.255 escravos, cera, óleo 

Benguela  10 Enxofre, marfim, sal 

África  16 Madeira 

R. G. do Sul  92 Couros, carne, trigo, peixes 

Campos  87 Açúcar, mel, feijão, arroz 

Parati 86 Toucinho, cachaça, tabaco etc. 

I. Grande 69 Cachaça, mel, açúcar, feijão 

Bahia 27 Vinho, sal, vinagre etc. 

Guaratiba 27 Açúcar, milho, arroz etc. 

Rio S. João 26 Açúcar 

S. Catarina 20 Peixe seco, milho, feijão, sal 

Cabo Frio 18 Açúcar, peixe, feijão, trigo 

Macaé 12 Açúcar 

Capitania do Rio 11 Açúcar, cachaça, couros e arroz 

S. Sebastião 10 Açúcar, peixe, feijão, café 

Recife 10 Vinho, vinagre, bacalhau, sal etc. 
Fonte: Fragoso, 1998:104-105 (destaque nosso). 

 

 

Chama atenção o fato de que, fora a Capitania do Rio com 11 registros de entrada, 

apenas Paraty e Ilha Grande apresentaram a cachaça como um dos itens de carga aportada 

num total de 155 embarcações. Independente do tamanho destas, tal número, em 

comparação com as outras regiões, demonstra a forte movimentação do litoral Sul no 

transporte de cachaça para o porto da cidade do Rio de Janeiro, já em 1791.  

Não fazia parte dos objetivos de Costa Filho analisar a economia da cachaça em 

Paraty e, além disso, o período sobre o qual se dedicou (segunda metade do século XIX) 

não está dentro do nosso campo de investigação. Entretanto, ao tratar da produção da 

cana-de-açucar, matéria-prima para a produção de cachaça, o autor apontou informações 

que interessam aqui. Citando Alberto Lamego em O Homem e a Guanabara, afirmou a 

fama por todo império brasileiro da bebida produzida em Paraty. De Afonso Arinos de 
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Melo Franco, político e acadêmico influente entre as décadas de 1930 e 199095, veio a 

indicação de que a produção da cachaça na cidade pode remontar a uma fase anterior 

mesmo ao período de mineração: “No capítulo dedicado ao século XVII, Afonso Arinos 

de Mello Franco chama a atenção para o fato de que já era famosa a aguardente de Paraty 

naquela época” (Costa Filho, 2004:83); informação retirada da obra Desenvolvimento da 

civilização material no Brasil, publicada pelo Departamento de Imprensa Nacional, em 

1971. Das menções que asseguram a inserção da cachaça no tráfico de africanos 

escravizados, a referência utilizada foi O trato dos viventes, de Luiz Felipe de Alencastro.  

É inegável a contribuição de Costa Filho ao ressaltar as atividades de subsistência 

e outras urbanas que permitiram um dinamismo à cidade de Paraty após 1850. Igualmente 

relevante foram suas indicações acerca da economia da cachaça na região. Entretanto, 

como ocorre na maioria das obras envolvendo o tema, a produção da bebida aparece 

como algo dado, naturalizado, não havendo um questionamento sobre as razões que 

levaram Paraty a se tornar um local privilegiado na fabricação desse álcool específico.  

O segundo trabalho que destacamos é a tese de Marcia Cristina R. de 

Vasconcellos, intitulada Famílias escravas em Angra dos Reis, 1801–1888, apresentada 

ao Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP, em 2006. A base 

documental utilizada foram registros paroquiais (batismos e casamentos), inventários 

post-mortem, Almanak Laemmert, relatórios de presidentes de província, censo de 1872, 

Jornal do Commercio, além de relatos de viajantes e cronistas. 

De acordo com a autora, o forte da economia angrense, na primeira metade do 

século XIX, eram as atividades portuárias de escoamento do café proveniente do Vale do 

Paraíba (paulista e fluminense), juntamente com a agricultura de subsistência que se 

desenvolvia em paralelo: “a localidade, embora não diretamente vinculada ao mercado 

externo, possuía uma produção para consumo local e para o mercado interno e, o mais 

importante, contribuiu para o sucesso do café como principal produto de exportação” 

(Vasconcellos, 2006:34). 

                                                 
95 Para a biografia de Afonso Arinos de Melo e Franco ver no site da FGV/CPDOC: A Era Vargas: dos 

anos 20 a 1945. Disponível em: 

 <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/afonso_arinos>. Acesso em agosto de 

2015.  
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Dados apresentados no trabalho indicaram que, entre 1828 e 1888, enquanto 

81,6% dos navios que aportavam no Rio de Janeiro vindos de Angra dos Reis 

transportavam café (2006:46), a agricultura de alimentos mal conseguia ultrapassar os 

limites regionais: 

 

(...) os gêneros alimentícios cultivados nas terras angrenses eram consumidos 

pelos próprios agricultores e vendidos para os armazéns locais. O café e a 

aguardente além de serem consumidos pela população, também eram 

comercializados no Rio de Janeiro. Além da pesca, atividade que complementava 

a dieta alimentar, os habitantes contavam com a atividade de transporte do café. 

(Vasconcellos, 2006:52) 

 

 

A segunda metade do século, para a autora, inaugurou um momento de crise 

econômica na vida do município. Entre os fatores dessa crise estariam a abertura da 

Estrada de Ferro D. Pedro II, ao afastar a produção interiorana dos portos do litoral – 

referenciando o argumento de Honório Lima –, e a abolição do tráfico de escravos, em 

1850, gerando o mesmo processo verificado em outras regiões: o encarecimento da mão 

de obra escrava dificultando a obtenção ou reposição de trabalhadores, e a venda de 

cativos no tráfico interprovincial por pequenos e médios proprietários empobrecidos. 

A pesquisa de Vasconcellos nos ajuda a compreender a perda de legitimidade da 

escravidão no Litoral Sul Fluminense – área onde a plantation não predominava como 

acontecia no Vale do Paraíba – influenciada pela economia e pela demografia. Entretanto, 

não foram levados em consideração os prováveis efeitos do fim do tráfico transatlântico 

de africanos escravizados no que se refere à fabricação da cachaça, atividade bastante 

presente nos inventários familiares analisados pela autora. O vínculo que ligava a cachaça 

ao comércio de escravos no Atlântico Sul – comércio este em que Angra dos Reis estava 

tão envolvida quanto Paraty – não chegou a ser mencionado. 

Partindo das observações dos viajantes do século XIX e dos memorialistas, 

entendemos que o perfil econômico do Litoral Sul Fluminense, entre fins do Setecentos e 

meados do Oitocentos, se aproxima do modelo elaborado pelo economista e pesquisador 
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na área de história econômica Renato Leite Marcondes (1995): a região não apresentava 

uma lavoura predominante e possuía múltiplas atividades (fabricação de cachaça, 

transporte e comércio). Tal diversidade dinamizava a economia: quando o café e a 

navegação de cabotagem requisitavam seus portos, o comércio e o transporte se 

expandiam; a demanda crescente por africanos escravizados, até meados do século XIX, 

estimulou a fabricação da cachaça; e, em momentos de retração comercial, ampliavam-se 

as lavouras de subsistência e de abastecimento interno. Isso nos permite concluir que, em 

conjunturas favoráveis, era possível haver uma centralização em certas atividades 

valorizadas no mercado tanto interno quanto externo. 

Essa é a base que sustenta um dos argumentos dessa pesquisa. Partindo dos 

resultados de estudos historiográficos das últimas décadas sobre o período colonial e o 

império brasileiros, é possível identificar o momento propício à expansão da fabricação 

da cachaça no Litoral Sul Fluminense, especialmente em Paraty. Tais estudos ajudam a 

elaborar as possíveis razões que levaram os habitantes daquela região a investirem nessa 

atividade específica. É o que passamos a esquadrinhar na sequência.  

Em Homens de grossa aventura, João Fragoso mostrou que, em 1778, o Litoral 

Sul Fluminense já era uma potente região produtora de cachaça, como mostra a tabela 4: 

 

 

Tabela 4: Engenhos e produção de alimentos por escravos no agrofluminense em 1778. 

Regiões Engenhos Engenhocas Açúcar 

(caixas) 

Aguardente 

(pipas) 

(B) N°. 

De 

escravos 

(A) Arroz, 

farinha, milho, 

feijão 

(alqueires) 

(A) 

(B) 

Desterro do 

Tambi 

       

N. S. da 

Ajuda 

       

Guapimirim        

S. Antonio 

de Sá 

       

Santíssima 

Trindade 

       

Resumo 17 2 255 197 644 43.480 67,5 

São Gonçalo        

Itaipu        

Caraí        

Resumo 25 3 623 451 1.191 19.911 16,7 

N. S. de        
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Maricá 

S. José de 

Itaboraí 

       

Rio do Ouro        

Resumo 39 2 551 320 911 66.059 72,6 

Cabo Frio 8 10 117 52 526 48.000 91,3 

Inhomirim 6 - 53 48 2.760 43.560 203,6 

Irajá 27 2 537 329 983 35.940 36,6 

Guaratiba 34 4 722 419 1.611 72.365 44,9 

Campos 168 9 1.761 141,5 5.066 46.067 9,1 

Angra dos 

Reis 

10 82 212 1.030 2.865 31.098 10,9 

Parati 5 67 73 1.554 1.727 18.995 11,0 

Fonte: Fragoso, 1998: 101-102 (destaque nosso). 

 

 

Renato Leite Marcondes, utilizando dados extraídos do Almanaque do Rio de 

Janeiro (apud Vasconcellos, 2006), afirmou que em 1799, das 253 engenhocas produtoras 

de cachaça existentes na capitania do Rio de Janeiro, Campos possuía 4 (1,6%), Cabo 

Frio: 9 (3,6%), contornos da Guanabara: 85 (33,6%) e o litoral Sul, 155 (61,3%)96. 

No Litoral Sul Fluminense, a expansão da lavoura canavieira remonta ao século 

XVIII, a partir do desenvolvimento comercial do Rio de Janeiro impulsionado pelo 

florescimento econômico de Minas Gerais. Conforme afirma Marina de Mello e Souza, o 

deslocamento da economia do Nordeste para o Sudeste da colônia, cuja evidência maior 

foi a transferência da sede administrativa para o Rio de Janeiro, em 1763, intensificou a 

circulação de provisões, manufaturados, escravos e ouro no porto de Paraty, e ainda 

espalhou a lavoura de cana-de-açúcar do recôncavo da Guanabara até as planícies de 

Campos e Cabo Frio (Souza, 1994).  

Nesse momento, o Norte fluminense especializava-se na produção de açúcar: na 

década de 1770, em Campos, verificou-se um aumento de 235% na produção de açúcar e 

o número de escravos passou de 3.192 para 4.871 (Santos, 1993:47). Ao mesmo tempo, o 

Sul da província, precisamente Ilha Grande e Paraty, “tornou-se o maior centro produtor 

de aguardente, gênero menos nobre mas que as exíguas planícies entre o litoral e a serra 

do Mar permitiam explorar, e que ocupou lugar de destaque no quadro comercial desde 

então” (Souza, 1994:38).  

                                                 
96 A obra de Renato Marcondes citada por Vasconcellos foi: O evolver demográfico e econômico nos 

espaços fluminenses (1790-1840).  
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Acreditamos que foi justamente ao longo do Setecentos, quando o Rio de Janeiro 

assumia a direção do tráfico de africanos escravizados (Ferreira, 2001), o momento da 

expansão da fabricação da cachaça no Litoral Sul Fluminense. É possível que antes disso 

Paraty já produzisse a bebida em alguma medida, mas, ao que tudo indica, o destaque 

adquirido pela região nesse comércio só aparece no século XVIII, mais especificamente 

na segunda metade. Marina de Mello e Souza apontou uma valorização excessiva de 

Paraty ainda no início do Setecententos, definindo o lugar, nesse período, como um 

“pequeno arraial” (1994:35): 

 

A relativa prosperidade da vila de Parati nos primeiros anos do século XVIII 

deveu-se à descoberta das Minas e ao fato de ser ponto de passagem dos 

exploradores e escravos, dos víveres e instrumentos que para lá iam, assim como 

do ouro e das pedras preciosas que de lá vinham. Essa prosperidade tem sido a 

principal marca na caracterização de sua identidade, tanto nas tradições orais 

quanto nas narrativas escritas, mas parece não ter durado muito tempo, assim 

como seu papel no cenário colonial não foi de tanto destaque como o pintam 

aqueles que, do final do século XIX para cá e sempre pessoalmente envolvidos 

com a cidade, tentam reconstruir a sua história. (Souza, 1994:36). 

 

 

No século XVII, enquanto Paraty ainda era reconhecida como vila no ano de 

166797, eram as regiões do fundo da baía de Guanabara que expandiam seus engenhos de 

açúcar e aguardente, segundo afirmou Antonio Filipe P. Caetano: 

 

Como vimos durante a união das dinastias ibéricas houve uma 

intensificação do processo de distribuição de sesmarias. No momento em que 

essas faixas de terras vingaram em termos populacionais, os súditos portugueses 

por conta do fracasso aurífero voltaram-se para a construção de engenhos. No 

caso da Capitania do Rio de Janeiro o avanço fora extremamente rápido. Se em 

                                                 
97 Para um resumo da formação de Paraty no período colonial ver o capítulo 1 de Parati. A cidade e as 

festas, de Marina de Mello e Souza. 
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entre 1583-1585 havia três engenhos em todo território fluminense, em 1639, um 

ano antes da restauração, Frédéric Mauro [em Portugal, o Brasil e o Atlântico, 

1570-1670] apontava a existência de 110. Essa situação colocava a capitania na 

terceira colocação em produtividade e em número de engenhos na América 

Portuguesa, com uma carga de 25 a 30 navios por ano entre 1638-1642. Nessa 

perspectiva, as regiões do fundo da baía de Guanabara – Santo Antônio de Sá, São 

Gonçalo, Maricá, Cabo Frio, Inhomirim, Irajá, Guaratiba e, posteriormente, 

Campos dos Goitacazes – conseguiram a primazia neste tipo de produção, 

marcando um pouco o tom deste tipo de atividade que se desenvolviam longe do 

centro administrativo e político das capitanias na América Portuguesa. (2008:118) 

 

 

É nessa conjuntura, ainda de acordo com Caetano, que se compreende o 

envolvimento dos habitantes da freguesia de São Gonçalo do Amarante (atual cidade de 

São Gonçalo) na Revolta da Cachaça, em 1660: um importante movimento social 

ocorrido no Rio de Janeiro em decorrência das restrições definidas pelo poder régio 

acerca da produção de manufaturas, entre elas – como o próprio nome do movimento 

sugere – a da cachaça (Caetano, 2003). 

Os dados apontados por Fragoso (1998) e Marcondes (apud Vasconcellos, 2006) 

se aproximam ao que observou Pizarro e Araujo entre fins do século XVIII e início do 

XIX, isto é, que Paraty possuía suficiente cana, “cuja lavoura se cultivava como atividade 

maior, para dar exercício a 12 engenhos de açúcar, que hoje tem 100 fábricas, ou mais de 

aguardente (...)” (Pizarro e Araujo, 1945, vol.3:38). 

No início do Oitocentos, Paraty já era conhecida pela sua cachaça. O viajante John 

Luccock, por volta de 1818, anotou que o lugar desfrutava “de considerável comércio 

com a capital; sua aguardente, acima de tudo, é de grande aceitação” (Luccock, 

1975:180). José Capela afirmou ao analisar o surgimento da indústria do álcool em 

Moçambique, na década de 1860, que a aguardente “considerada de qualidade, 

rivalizando com a que se importava do Brasil, chamada Paraty, foi vendida a 20 pesos o 

barril, para consumo do distrito” (Capela, 1995:16). A dimensão que a comercialização 
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da cachaça de Paraty alcançou representa um forte indício da sinoníma elaborada entre a 

cidade e a bebida. 

São vários os autores que fizeram essa referência. Em Vassouras, obra clássica de 

Stanley Stein, temos o seguinte trecho: “Ocasionalmente, em épocas de trabalho duro no 

campo durante colheita ou em ocasiões festivas, os escravos também recebiam xícaras de 

aguardente conhecida pelo termo africano marafo ou por cachaça brasileira, caninha ou 

parati” (Stein, 1990[1957]:42). José Calasans também anotou a sinonímia: “Paratí – 

Aguardente. Conhecida em todo o País. Vem de Paratí, cidade fluminense, onde se 

fabrica, desde a colônia, aguardente muito afamada. A bebida tomar o nome da cidade é 

comum. Champanha, Cognac, Vinho do Porto são exemplos que podemos apontar” 

(1951:101). Da mesma forma, Luís da Câmara Cascudo:  

 

Aguardente, Cachaça e Cana, com o amável diminutivo Caninha, são 

sinônimos vulgaríssimos, talvez os mais comuns e “nacionais”. Outrora, a Cana 

seria “nordestismo”. Citando um jornalzinho do Recife, “A Duqueza do 

Linguarudo”, 1877, Pereira da Costa registrou: - “A patrícia, a que na Corte 

chamam Paraty, tem no norte o nome de Canna”. (1986 [1967]:53) 

 

 

Em 1820, de acordo com Alberto Lamego seguindo as informações levantadas por 

Pizarro e Araujo, existiam mais de cem fábricas de aguardente de cana em Paraty com 

uma produção de mil e quinhentas pipas por ano, as quais atingiam um preço superior a 

7$000 réis ao das demais (1964[1948]:237). É também do início do Oitocentos a 

produção da cachaça e o comércio portuário que foram responsáveis, de acordo com 

Marina de Mello e Souza, pela acumulação de riqueza em Paraty: 

 

O que trazia riqueza à cidade, ao lado da produção de aguardente, era basicamente 

a atividade comercial. As mercadorias que chegavam ao Rio de Janeiro vindas de 

Parati eram, na maior parte, tirando a aguardente e o pescado, produzidas na 

região do vale do Paraíba. Se enquanto foi caminho do ouro Parati sequer 

conseguiu finalizar sua matriz de pedra e cal, com a produção de aguardente e o 
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comércio de gêneros do vale do Paraíba concluiu aquela matriz, iniciou a 

construção de outra para dar conta do aumento da população, levantou duas 

capelas e começou uma terceira. (Souza, 1994:42) 

 

 

Podemos considerar como fatores internos que contribuíram para o 

desenvolvimento da produção da cachaça no Litoral Sul Fluminense o crescimento da 

capitania do Rio de Janeiro a partir da exploração aurífera mineira, a consequente 

expansão das lavouras de cana e a dinâmica própria da economia do litoral Sul que 

possibilitava articular múltiplas atividades, levando em conta as conjunturas internas e 

externas. 

O historiador Corcino Medeiros dos Santos em O Rio de Janeiro e a conjuntura 

atlântica explicou que o movimento de um determinado porto está condicionando a dois 

fatores: a existência de uma grande hinterlândia e de uma conjuntura interna e externa 

favorável. A conjuntura favorável depende das condições para colocar no mercado os 

gêneros produzidos na hinterlândia e do atendimento das necessidades de consumo da 

mesma hinterlândia. Para produzir é preciso que haja um estímulo constante de preços 

que compensem determinados produtos nos mercados interno e externo (Santos, 1993).  

De acordo com Santos, ocorreram no Brasil dois períodos de prosperidade 

econômica entre o século XVIII e o início do XIX: a descoberta de ouro e diamantes na 

região das minas e o renascimento da agricultura colonial em virtude de uma conjuntura 

externa favorável, respectivamente. Esse último período (a partir de meados do século 

XVIII) refletiu-se no movimento portuário da capitania do Rio de Janeiro – principal da 

América portuguesa –, nas suas relações internas e com a metrópole. Dos fatores que 

contribuíram para esse renascimento agrícola, o autor destacou o aumento da população 

europeia e do Brasil no século XVIII, o aumento das atividades econômicas e das 

relações comerciais em todo o mundo e o afastamento de competidores no fornecimento 

de gêneros tropicais aos mercados internacionais. A revolução no Haiti em fins do 

Setecentos, por exemplo, provocou o colapso da produção do açúcar na ilha e reabriu os 

mercados europeus ao açúcar da colônia portuguesa na América (Santos, 1993). 



118 

 

Diante de tais circunstâncias, o aumento das exportações entre 1780 e o final do 

período colonial afetou diretamente o Rio de Janeiro: “O porto do Rio de Janeiro passou a 

ser um dos mais procurados da Colônia. O fato se explica por ser a porta de entrada de 

gêneros manufaturados para as áreas de mineração, especialmente, como também por ser 

a porta de saída do ouro e dos diamantes” (Santos, 1993:32).  

O aumento no volume do comércio fortaleceu a economia da cidade, pois um 

número cada vez maior de embarcações procurava seu porto visando um crescente 

mercado consumidor de manufaturados. Ao mesmo tempo, era através do mesmo porto 

que os gêneros tropicais produzidos na colônia eram embarcados para o exterior.  

Além disso, verifica-se no Rio de Janeiro um número crescente de desembarques 

de escravos trazidos do continente africano:  

 

(...) sabe-se que desde o início do século XVIII o porto carioca desempenhava 

papel fundamental naquilo que a historiografia chama de “reprodução externa da 

economia colonial” – leia-se o tráfico atlântico de escravos. De fato, ele 

funcionava como o principal pólo de importação e posterior redistribuição de 

escravos africanos para o Sudeste brasileiro. Entre 1723 e 1771, do maior porto 

negreiro africano ao sul do Equador (Luanda) foram exportados para o Brasil 

203.904 cativos, dos quais 51% para o Porto do Rio de Janeiro. Comparando-se 

com os desembarques de africanos em todo o Brasil, observa-se que entre 1791 e 

1830 o porto carioca concentrou 56% do movimento global, superando em muito 

o movimento do Porto de Salvador, que na mesma época chegava a apenas dois 

terços das entradas verificadas no Rio de Janeiro. (Fragoso, 1998:94) 

 

 

O Rio de Janeiro era o principal centro receptor da colônia na época, não apenas 

de gêneros internos, mas também de manufaturados europeus importados através de 

Portugal. A maior parte dos navios que entravam e saíam do seu porto servia ao comércio 

de cabotagem. Este se expandiu na primeira metade do século XVIII em decorrência dos 

novos mercados internos surgidos nas áreas de mineração. Os portos ao longo do litoral 

brasileiro encaminhavam para o Rio de Janeiro parte da sua produção, onde seria 
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comercializada para atender às necessidades da própria cidade e para negociar os 

excedentes exportáveis (Santos, 1993). Vejamos as tabelas elaboradas por Corcino M. 

dos Santos relacionadas ao comércio de cabotagem em fins do século XVIII e primeiros 

anos do XIX: 

 

 

Tabela 5: Entrada e saída de embarcações do porto do Rio de Janeiro (1791-1807). 

 

Fonte: Santos, 1993:84-85. 
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Tabela 6: Comércio de cabotagem – gêneros que entraram pela Barra do Rio de Janeiro 

(1791-1808). 

 

 

Fonte: Santos, 1993:86. 

 

 

Tais mercadorias provinham da hinterlândia do porto do Rio de Janeiro, cuja 

ligação era feita através dos seguintes portos: Rio Grande, Santa Catarina, Porto Alegre, 

Rio de São Francisco, Laguna, Paranaguá, Cananéia, Iguape, Santos, São Sebastião, 

Ubatuba, Paraty, Ilha Grande, Guaratiba, Vitória, Guarapari, Vila Nova de Benevente, 

Itapemirim, Campos, Macaé, Rio de São João e Cabo Frio (Santos, 1993:53). 

Se, num primeiro momento, o aumento da produção e do comércio da capitania 

do Rio de Janeiro esteve relacionado ao desenvolvimento da região mineira, 

secundariamente, o crescimento das demandas interna e externa exigiu a adaptação dos 

setores produtivos coloniais, conforme apontado anteriormente. Como consequência, 

Corcino M. dos Santos afirmou que: 
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Intensificou-se em toda a Baixada Fluminense a produção de cereais, a fabricação 

de açúcar e aguardente. Introduziu-se novas culturas como o café, anil e linho. 

Assim, a diversificação da agro-indústria da Capitania do Rio de Janeiro não só 

serviu para o abastecimento das Minas Gerais, como da cidade do Rio de Janeiro e 

para a exportação para Portugal, costa da África e Rio da Prata. (1993:55) 

 

 

Em meados do século XVIII, o porto Rio de Janeiro assumia o mais volumoso 

comércio com o exterior, ultrapassando os portos de Recife e Salvador (Santos, 1993:56 e 

Ferreira, 2001). Certamente, essa conjuntura beneficiou as cidades do litoral Sul da 

capitania. Em Paraty, a agricultura de gêneros alimentícios para o mercado interno e a 

produção da cachaça e do tabaco, em menor medida, destinados às trocas por escravos no 

continente africano foram ganhando espaço, passando, assim, a fazer parte dos itens 

incluídos na hinterlândia do porto do Rio de Janeiro, conforme se observa na entrada de 

embarcações no porto dessa cidade (ver tabela 3) e nos dados referentes à produção da 

capitania elaborados por Corcino M. dos Santos (tabela 7 a seguir). 

Diante do exposto, apontamos como principal fator externo para o incremento da 

fabricação da cachaça no Litoral Sul Fluminense, especialmente em Paraty, o aumento da 

demanda pela mão de obra africana escravizada para atender as necessidades dos setores 

produtivos do Brasil (colônia e império), tanto em relação às atividades ligadas ao 

renascimento agrícola apontado por Corcino M. dos Santos, a partir da segunda metade 

do século XVIII, quanto por aquelas vinculadas à produção do café, no início do século 

XIX até meados da década de 1850. Servindo como moeda de troca por pessoas 

escravizadas no continente africano, a produção da cachaça, em Paraty, foi a atividade 

que gerava recursos na mesma medida da expansão da escravidão, até meados da década 

de 1850. 
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Tabela 7: Dados relativos à produção da capitania do Rio Janeiro (1779-1780) 

 

Fonte: Santos, 1993:91-92. 
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Capítulo 4. Parati é geribita: a bebida que atravessou o 

Atlântico  
 

 

 A cidade de Paraty situa-se no Litoral Sul Fluminense ou Costa Verde (mapa 2) – 

denominações que, atualmente, indicam a região onde se localizam os municípios ao Sul 

do estado do Rio de Janeiro98. Desde a abertura da rodovia Rio-Santos, na década de 

1970, essa região tem atraído investimentos nas atividades turísticas em decorrência das 

praias, ilhas e da presença de faixas preservadas de Mata Atlântica no seu entorno99. 

Além dos aspectos naturais, a cidade possui um conjunto arquitetônico tombado pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1958, com 

construções do período colonial que vão da segunda metade do século XVIII às primeiras 

décadas do XIX.100  

Em geral, nas divulgações feitas por empresas envolvidas no setor do turismo 

sobre as atrações que a cidade oferece ao visitante, fartamente publicadas em guias e sites 

da internet, são elaboradas narrativas da história de Paraty. Almir Henrique da Costa 

Filho, em sua dissertação de mestrado (2004), chamou atenção para essas produções de 

caráter turístico, artístico e até mesmo científico, que, em sua maioria, partem de 

referências clássicas, como Alberto Ribeiro Lamego, Heitor Gurgel e E. Campos do 

Amaral101, mas apropriam-se dos argumentos como se fossem verdades absolutas.  

 

 

 

 

 

                                                 
98 A Região Litoral Sul Fluminense, de acordo com a Lei estadual 2610/96, ou Costa Verde, segundo a 

denominação da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos 

do Rio de Janeiro (CEPERJ), é constituída pelos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty.  
99 Para ver a descrição da Região da Costa Verde acesse o site da CEPERJ. Disponível em: 

http://www.ceperj.rj.gov.br. Acesso em 13/02/2017. 
100 Fonte: http://portal.iphan.gov.br. Acesso em 15/02/2017.  
101 Heitor Luiz do Amaral Gurgel e Edelweiss Campos do Amaral são os autores do livro Paraty, Caminho 

do Ouro, lançado pela Livraria São José, em 1973. A ideia marcante da obra é a opulência vinculada ao 

período da mineração e a decadência da cidade logo após o abandono do caminho que ligava o Rio de 

Janeiro à região das minas passando por Paraty, na primeira metade do século XVIII.  

http://www.ceperj.rj.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/
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Mapa 2: região da Costa Verde  

 

 

Fonte: http://www.mapa-brasil.com. Acesso em 15/02/2017. 

 

 

Considerando a importância dos estudos dos autores citados para o conhecimento 

da região, incluindo outros que foram mencionados no capítulo anterior, acreditamos na 

necessária revisitação dos mesmos à luz de novas pesquisas e metodologias de análise, 

assim como defendeu Almir da Costa Filho.   

O trabalho da historiadora Marina de Mello e Souza, cujo título traz o nome da 

cidade – Parati. A cidade e as festas (1994) –, mostra um olhar sobre o passado do 

município atento às diversas perspectivas existentes em volta das fontes e referências que 

deram base ao estudo.  

Em suas breves considerações históricas sobre os primórdios da colonização de 

Paraty a autora aponta, partindo de documentos e da tradição oral, a importância dos 

http://www.mapa-brasil.com/
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nativos guaianás no processo da expansão territorial portuguesa, pois eram eles os 

habitantes daquelas terras e conhecedores dos caminhos que ligavam a costa ao interior. 

Como consequência da relação entre os dois povos, já em meados do século XVI, 

provavelmente, os colonizadores partiam do litoral e seguiam serra acima por onde 

alcançavam o planalto do Vale do Paraíba, as aldeias e vilas de São Vicente e a zona de 

mineração, no final do século seguinte. Para os nativos guaianás esse contato foi 

catastrófico: aqueles que não fugiram ou não foram exterminados, foram aprisionados e 

escravizados – serviram, em sua maioria, como transportadores de cargas pelos caminhos 

da serra.   

 Paraty foi se tornando um ponto estratégico para a comunicação e o controle da 

administração portuguesa. Um pequeno núcleo de colonizadores formou-se entre o final 

do século XVI e início do XVII, estimulado pela doação de sesmarias pelo governo 

metropolitano. Durante o século XVII, servia de entreposto comercial ligando o Rio de 

Janeiro e as vilas vicentinas, configurando uma rota marítimo-terrestre pouco segura. Em 

1667, uma carta régia reconheceu Paraty como vila, no intuito de agilizar os trâmites 

burocráticos cada vez mais requeridos em decorrência do crescimento de suas atividades 

econômicas, desvinculando, assim, a paróquia da administração da Câmara de Ilha 

Grande (Souza, 1994:31).  

Mas foi nos primórdios do século XVIII com a exploração do ouro – defende a 

autora – que a vila teve sua dinâmica alterada de forma acentuada. Único caminho que, 

até então, ligava o Rio de Janeiro à zona das Minas, era em Paraty que desembarcavam 

inúmeras pessoas depois de poucos dias de navegação daquele porto para, em seguida, 

percorrer cinco dias serra acima até São Paulo e mais vinte para alcançar as primeiras 

minas conhecidas pelo nome de Ribeiro das Mortes (Souza, 1994:33).  
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Mapa 3: Estrada Real  

 

 

Fonte: site do Serviço Geológico do Brasil CPRM.  

Endereço: http://www.cprm.gov.br. Acesso em 01/03/2017. 

 

 

 Esse caminho era árduo e apresentava grande perigo de ataque de corsários no 

litoral em busca do carregamento de ouro extraído e direcionado ao Rio de Janeiro. Tais 

http://www.cprm.gov.br/
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fatores contribuíram para o planejamento e a abertura de nova rota pelas autoridades 

portuguesas, que veio a ser chamada de Caminho Novo, ligando o Rio de Janeiro às 

Minas diretamente por terra. Entretanto, apesar dos esforços para a abertura dessa rota a 

partir de 1698, sua efetiva utilização só ocorreu por volta da década de 1720, momento 

em que a antiga estrada, agora chamada de Caminho Velho, passou a ser percorrida com 

menor frequência (ver no mapa acima). Ao mesmo tempo, o porto de Santos crescia em 

importância nas transações comerciais ao Sul da colônia: 

 

Mas não era só o “Caminho Novo” que desviava a rota comercial de Parati. O 

porto de Santos disputava com o Rio de Janeiro a primazia da circulação de 

mercadorias e riquezas em direção às Minas. E quando, em 1720, foram 

desmembradas as capitanias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o porto 

de Santos obteve autorização régia para receber produtos vindos diretamente da 

Europa e escravos da África, tornando-se importante escoadouro das riquezas das 

Gerais. Antes da abertura do “Caminho Novo” – cujo percurso só se tornou 

seguro, largo, pontilhado de roças e entrepostos na segunda década do século 

XVIII – o movimento do porto de Santos era maior do que o do Rio de Janeiro e a 

ligação de Parati com a rota do ouro já não era seu principal sustentáculo 

econômico. (Souza, 1994:37) 

 

 

 A diminuição da utilização do antigo caminho, segundo Marina de Mello e Souza, 

colocou Paraty numa posição marginal no comércio da colônia, mas, mesmo assim, num 

movimento permanente por sua localização entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, e também por sua contribuição ao produzir víveres e cachaça:  

 

Com a abertura do “Caminho Novo” o grosso do movimento comercial foi 

desviado de Parati, que no entanto continuou articulado com a efervescência 

mineira, através do vale do Paraíba, cada vez mais povoado e produtivo, 

importante pólo de abastecimento da capitania das Minas Gerais. Embora de 
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importância secundária, o porto de Parati estava inserido na florescente economia 

da região. (Souza, 1994:38).  

 

 

Apesar de colocada numa posição desfavorável em relação ao comércio colonial, 

consequência da nova via terrestre estabelecida e da concorrência do porto de Santos, 

Paraty continuava produzindo e negociando os artigos que eram demandas das regiões de 

serra acima e do próprio Rio de Janeiro, afirma a autora. Mas é na segunda metade do 

século XVIII que a conjuntura começa a favorecer o aumento da produção de cachaça na 

região, destacando o Sul da província em escala atlântica. 

Tratamos no terceiro capítulo, em detalhe, dos aspectos que favoreceram o 

incremento da produção de cachaça no Litoral Sul Fluminense em meados dos Setecentos. 

Internamente, o crescimento da capitania do Rio de Janeiro buscava abastecer as áreas de 

mineração, e, a consequente expansão da lavoura canavieira, junto à dinâmica econômica 

própria das regiões ao Sul da capitania, permitia a diversificação de atividades e a 

especialização conforme as demandas da colônia. Externamente, o Rio de Janeiro 

assumia a centralidade no tráfico atlântico de escravos, sobretudo na costa de Angola, 

utilizando a cachaça que provinha da sua hinterlândia como principal moeda de troca. 

Nos registros do movimento portuário, conforme apontamos no capítulo anterior, Paraty e 

Angra dos Reis foram os principais fornecedores e produtores de toda a capitania nesse 

momento. Falta aproximarmos a análise desse contexto amplo às estruturas de produção 

nas regiões do Litoral Sul Fluminense, nesse caso, das estruturas produtivas de Paraty.  

 

4.1. Os inventários post-mortem e o perfil da produção em Paraty 

 

 A utilização de inventários post-mortem se consolidou como um recurso valioso 

para a pesquisa histórica. Em Barões, homens livres pobres e escravos: notas sobre uma 

fonte múltipla (1988), João Fragoso e Renato Pitzer apontaram caminhos possíveis de 

investigação sobre a época da colônia e do império diante das informações obtidas nessa 

tipologia documental. De acordo com os autores,  

 



129 

 

(...) os inventários nos fornecem informações básicas sobre diversos aspectos da 

vida urbana ou rural, permitindo-nos, por exemplo, reconstruir o movimento de 

uma fazenda; a origem de seu capital, o tamanho da propriedade, a produção e a 

produtividade, o número de escravos e animais, os instrumentos e equipamentos 

de trabalho, despesas e dívidas dos fazendeiros, detalhes sobre seu modo de viver, 

sua moradia, etc. (1988:32)  

 

 

 Em termos metodológicos, o conjunto de dados disponíveis nos inventários 

podem ser trabalhados de forma seriada, por seguir um padrão interno e pela repetição no 

tempo, ou, também, de maneira qualitativa tendo em vista o detalhamento dos assuntos e 

das relações que se apresentam a quem investiga. Na história social, essa fonte 

“possibilita apreender a sociedade no tempo, no movimento de suas contradições” 

(Fragoso e Pitzer, 1988:31).  

 Para o que interessa nos termos do nosso trabalho, os inventários podem ajudar na 

construção de uma espécie de fotografia de uma época. As pesquisas historiográficas que 

analisamos no terceiro capítulo fornecem a base para a compreensão da dinâmica da 

produção e do comércio da cachaça de Paraty, entre fins do século XVIII e meados do 

XIX. Procuramos saber agora como era organizada essa estrutura produtiva por meio da 

população que possuía algum bem e que, consequentemente, abria processos de 

inventariamento visando à partilha entre herdeiros. Nesse sentido, a parte da 

documentação sobre a qual nos detivemos foi a avaliação dos bens do inventariado para 

compor a paisagem das propriedades que, de alguma maneira, se vinculavam à produção 

da cachaça em Paraty. 

João Fragoso e Renato Pitzer (1988) apontaram o padrão que os inventários 

seguem na sua disposição interna, resumindo-o em quatro partes: 1) abertura do 

inventário; 2) a avaliação dos bens; 3) documentos comprobatórios da avaliação e de 

dívidas, e 4) partilha dos bens. 

 Na abertura do inventário encontram-se os nomes do inventariante (aquele que 

realiza o inventário) e do inventariado (falecido e proprietário dos bens) e a relação de 

parentesco entre eles; a data de falecimento; o local onde residia o finado; ocasionalmente 
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a sua profissão; declaração de herdeiros – nome, idade, sexo etc.–; filiação do 

inventariado; curadores, no caso de filhos menores ou incapazes. Alguns apresentam 

ainda o testamento deixado pelo falecido. Fragoso e Pitzer observam que os testamentos 

“se distinguem dos inventários principalmente por aqueles se constituírem de disposições 

feitas pelo indivíduo sobre seus bens, antes de sua morte, enquanto que estes se realizam 

por outrem post-mortem do proprietário” (Fragoso e Pitzer, 1988:32). 

 A avaliação dos bens é o corpo do inventário. Nessa seção estão os pedidos para a 

feitura de avaliação, o juramento dos avaliadores e a avaliação dos bens em si, que são 

anotados detalhadamente. Os bens são divididos por tipos geralmente englobados por: a) 

bens móveis: utensílios domésticos, mobílias em geral, vestuários, joias, instrumentos de 

trabalho etc; b) bens de raiz: edificações, equipamentos, terras e culturas; c) bens ditos 

semoventes: animais e escravos – sobre estes é possível saber seus nomes, origem (de 

nação Moçambique, Benguella, Rebollo, Congo, Angola etc. ou crioulo, às vezes com a 

indicação de município ou província de nascimento), idade, preço e, menos frequente, cor, 

estado civil, profissão (de roça, carpinteiro, ama-seca etc.), disposição para o trabalho, 

estado de saúde e filiação (frequentemente da mãe); d) dívidas ativas e passivas: é um 

resumo das dívidas do inventariado (as dívidas passivas são aquelas em que o 

inventariado era devedor, as ativas quando era o credor).  

 Os documentos comprobatórios da avaliação e de dívidas referem-se a diversos 

documentos que atualizam a avaliação, ou petições, declarações e colocação de dote que 

fazem os herdeiros. Dentre as várias informações que podem ser obtidas nesta parte do 

inventário uma delas consiste em esclarecer as relações comerciais em determinada 

localidade. As petições são, em sua maioria, pedidos que os herdeiros faziam ao juiz 

requerendo parte dos bens na partilha e a colação de dote são os bens declarados que os 

herdeiros receberam antes da morte do inventariado.  

 A partilha dos bens é a razão de ser do inventário. Poder ser requerida por todos 

aqueles que possuem interesses nas partes do monte. A partilha é o final do inventário, e 

é comum conter os nomes dos beneficiários e herdeiros, o grau de parentesco com o 

falecido e o valor ou parte que coube a cada um.  

 O Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro guarda o arquivo permanente dos 

documentos do Judiciário fluminense. Os inventários abertos em Paraty no período de 
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que tratamos somam 116 documentos, e a listagem dos inventariados pode ser consultada 

no Anexo III desta tese. Não existem inventários post-mortem do Rio de Janeiro 

setecentista em decorrência do incêndio do fórum da cidade no mesmo século (Fragoso, 

Guedes e Sampaio, 2014), fator que explica o primeiro ano documentado referir-se a 

1810. Vale mencionar que observamos durante nossas pesquisas que os dois primeiros 

inventários de Paraty apontados pelo sistema de busca do arquivo do Museu da Justiça, 

datados como se fossem de 1810 e 1812, na realidade são do final do século XIX – 

abertos em 1890 e 1892. Assim, o primeiro inventário de Paraty de que se tem registro é 

do ano de 1824.  

 A metodologia que definimos para utilizar esse tipo de fonte se aproxima da 

análise qualitativa. O objetivo aqui é observar as diferentes formas de produção da 

cachaça. Com base nos tipos de propriedades, cultivos, instrumentos, e negócios 

especificados na descrição dos bens é possível representar um momento específico dessa 

produção.  

 Pensando no período em estudo e nos documentos à disposição, a década de 1820 

nos parece um momento interessante para registrar o que chamamos de fotografia da 

produção de cachaça em Paraty. Além da ausência de inventários post-mortem nos anos 

anteriores, a década de 1820 marca um período de avançada estruturação e consolidação 

nas relações de produção da bebida. Os apontamentos de Pizarro e Araujo indicaram um 

padrão nas atividades econômicas em Paraty, entre fins do XVIII e início do XIX: “Na 

mão de bem poucos fica toda a riqueza; porque encadeados de tal forma os demais 

habitantes com os principaes [sic] do negocio, em suas maons [sic] depositam os fructos 

de suas lavouras, sem vantagem consideravel, e sempre com forçosa dependencia” 

(edição de 1820, vol.2: p. 39)102. 

 Outro aspecto que destaca o período foram os dados levantados por João Fragoso 

em Homens de grossa aventura, vistos no terceiro capítulo. Entre 1820 e 1822 a 

hinterlândia do Rio de Janeiro enviou para a capital 13.876 pipas de cachaça, significando 

uma média de 4.625 pipas por ano. Essa quantidade representou a maior entrada da 

bebida no porto carioca por intervalo de três anos, desde 1799. Ainda que o pico do 

                                                 
102 Disponível no site do Senado. Endereço: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/182898. Acesso em: 

28/03/2017. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/182898
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volume tenha sido no início da década, grandes quantidades de cachaça continuaram 

entrando naquele porto até 1830, quando o comércio foi declarado ilegal. Daí em diante, 

os negócios do tráfico de escravos com a África foram reestruturados e seus impactos na 

dinâmica interna das regiões produtoras ao Sul do Rio de Janeiro merecem, por si só, uma 

análise detalhada em novo trabalho.  

Para ajudar a compor a paisagem de Paraty na década de 1820 e entender o 

contexto da produção da cachaça nesse período, contamos com a análise de um dos 

grandes nomes de referência da memória local. Samuel Nestor Madruga Costa, nascido 

em Paraty em 1882, foi um homem dedicado à política e à história da cidade. Seu acesso 

a documentos administrativos da Câmara referentes ao século XIX resultou na publicação, 

em 1922, de uma série de artigos publicados no jornal A Razão, editado em Paraty, sob o 

título Paraty no Anno da Independência. Nesses artigos, vários foram os temas debatidos 

por Samuel Costa acerca das agitações sociais provocadas em decorrência do processo de 

Independência do Brasil e seus reflexos na cidade ao Sul da província do Rio de Janeiro.  

A constante dificuldade de preservação dos arquivos de Paraty fez com que tais 

publicações se tornassem uma raridade entre poucos colecionadores e estudiosos do 

passado. Assim, o acesso aos jornais por pesquisadores em geral depende de condições 

especiais. O Instituto Histórico e Artístico de Paraty – IHAP – tenta, atualmente, dar 

conta das demandas de pesquisas disponibilizando documentos importantes que estão sob 

sua guarda, mas a falta de funcionários ainda é um complicador significativo.  

Diuner Mello, historiador paratyense, entendendo a importância da divulgação 

documental, organizou uma obra para publicar os artigos de Paraty no Anno da 

Independência, os quais teve acesso durante suas investigações históricas. Foi nessa obra 

que encontramos O Distrito e a Vila – Ligeiro Esboço, uma descrição da paisagem da 

cidade, em 1822, feita por Samuel Costa, tendo como base os documentos 

administrativos do século XIX que pode consultar: 

 

Em 1822 o território do “Distrito da Vila de N. S. dos Remédios de 

Paraty” era um pouco mais vasto que hoje, pois tendo por limites de um e outro, 

no oceano, o Rio Mambucaba e a ponta da Trindade, se estendia entretanto para 

Oeste além do alto da Serra do Mar que, presentemente constitui a separação com 
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o Estado de São Paulo, compreendendo a paragem chamada Aparição. (...) Pelos 

escassos dados estatísticos da época podemos concluir que a população do distrito 

– deveria orçar por pouco mais de oito mil habitantes, tendo sido calculado em 

6.128 h. em 1808 e 9.653 h. em 1832. Hoje pelo recenseamento de 1921, o 

número “oficial” dos habitantes de Paraty é de 13.544.  

Havia entretanto, incomparavelmente muito mais atividade e riqueza. O 

comércio da Vila com o interior das Províncias de S. Paulo e Minas pela já velha 

e péssima “estrada da Serra”, por numerosas lanchas, sumacas, e outras pequenas 

embarcações, era o elemento fecundante do progresso que atraía gente de todas as 

procedências que aqui se estabeleciam como negociantes e lavradores – Basta 

dizer que havia mais de dez engenhos de açúcar e mais de cem de aguardente que 

já tinha alcançado reputação superior a de outra qualquer procedência. O 

comércio local dessa forma prosperava e fazia prosperar a lavoura. Dos velhos 

engenhos poucos restam. Estes e as ruínas dos que se desmancharam atestam, 

entretanto, esse passado de prosperidade que cresceu até pouco mais de 1850.  

Nas ilhas do Algodão e Araújo havia engenhos de aguardente, e assim na 

Boa Vista, Ribeirinho, Rangel, Faria, Mamanguá e outras paragens hoje quase 

desabitadas. – No Corisco, Bananal, Pedrarias e litoral Sul, por exemplo, 

encontram-se numerosos vestígios de pequenas fábricas de aguardentes desses 

tempos. Um dos engenhos que produzia mais açúcar era o do Espólio do finado 

Miguel Dias Freire da Matta, falecido em 1820, no Rio de Janeiro que 

ultimamente pertencia à Companhia Agrícola Industrial Fluminense (1892), de 

triste memória, e, depois de Manoel da Silva Leitão, que demoliu as sólidas e 

vastas edificações. A exportação da fazenda fazia-se também pelo rio Perequê-

Assu que por ela passava com o leito mais fundo nesse tempo. (Mello, 2000:44) 

 

*** 

 

Existem sete inventários que foram abertos em Paraty na década de 1820, sendo 

os respectivos inventariados: José Moreira das Neves (1824), Francisco José Vieira 
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(1827), José Antonio Gonçalves (1828), José Pereira dos Santos (1828), Miguel João 

Alves (1828), Manoel Joaquim Alveres (1828) e Marianna Francisca (1828).  

Os bens avaliados de José Moreira das Neves, cujo processo foi aberto em 1824, 

indicam riqueza fincada na posse de terras e escravos, na produção de lavouras e no 

vínculo direto com a produção da cachaça. Suas propriedades atendiam a todas as etapas 

que a produção demandava. José Moreira das Neves possuía dois sítios. O primeiro, 

chamado Boa Vista – curiosamente, o mesmo nome apontado por Samuel Costa na 

relação dos lugares onde havia engenhos de aguardente –, abrangia 112 braças103 de 

terras avaliadas em 1:125$000. Nesse sítio foram avaliados um quartel de cana queimada 

a 32$000 e mais três outros espalhados pela propriedade, localizados por cima do pasto e 

na direção apontada como Saco das Almas, somando os três 91$000. Das ferramentas 

avaliadas faziam parte três foices grandes e mais duas consideradas inferiores, dois 

machados, nove enxadas e mais nove consideradas velhas, cunhas de ferro e correntes de 

ferro maciço. Também foram arroladas duas espingardas velhas e uma em bom uso.  

Havia nas terras da Boa Vista equipamentos para a produção da farinha de 

mandioca: uma roda de ralar (6$000), uma prensa para espremer a massa, coador e forno. 

Mas, a estrutura produtiva principal, sem dúvida, era “um engenho moente e corrente 

com todos os preparos” e três alambiques “para fazer aguardente”, avaliado em 700$000. 

O inventário aponta a existência de seis bois que serviam ao engenho sendo a força do 

moinho, além de três bestas e selas que provavelmente atendiam ao transporta de 

mercadorias. 

Em relação ao transporte, no dito sítio, contaram sete canoas que ficavam 

guardadas sobre um rancho com pilares de pedras coberto por telhas, avaliado em 80$000. 

As canoas variavam na qualidade da madeira e, consequentemente, no valor: uma canoa 

grande de jequitibá (58$000), uma velha da mesma madeira (30$000), uma grande de 

guapuruvu (32$000), uma de cedro com um rombo (30$000), uma de ingá (11$000), uma 

pequena e velha furada (1$600) e mais uma velha de algodão (2$000). 

                                                 
103 Braça equivale no sistema atual a medida de 2,20 m. Ver em: “Pesos e medidas (séculos XVIII e inícios 

do XIX) – IFCH”. Disponível em: 

http://www.ifch.unicamp.br/cecult/lex/web/uploads/assets/file/Pesos%20e%20Medidas%20-

%20s%C3%A9culos%20XVIII%20e%20in%C3%ADcio%20XIX.pdf. 
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Os escravos eram um tipo de propriedade valiosa. Alguns indicados como do 

“serviço de roça”, outros sem função especificada, integravam a mão de obra para o 

trabalho no sítio de José Moreira das Neves, somando dezesseis pessoas escravizadas. A 

maior parte era de origem africana, jovem e do sexo masculino, conforme se pode 

observar na tabela abaixo: 

 

Tabela 8: relação de escravizados de José Moreira das Neves – sítio Boa Vista 

Nome Idade Função Valor  Observação 

José de nação 

Cabinda  

25 anos Serviço de roça 160$000 Sadio  

Luis Cabinda  26 anos Serviço de roça 160$000 Sadio 

Bruno crioulo 22 anos Serviço de roça 150$000 Sadio  

Manoel de 

nação São 

Thomé 

27 anos   128$000  

Garcia nação 

Congo  

52 anos  102$400  

José nação 

Benguela 

48 anos  120$000  

José nação 

Cabinda 

18 anos  160$000  

Caetano 

Cabinda 

19 anos  160$000  

Domingas 

Cabinda  

17 anos  102$400  

Rosa Cabinda  28 anos   115$200  

(?) crioulo 

(filho de Rosa) 

7 anos   60$000  

Maria de nação 

Conga 

30 anos  40$000  

Maria Inácia de 

nação Conga 

  102$400 Doada em dote.  

Anna crioula  35 anos  115$200  

João crioulo 

(filho de Anna) 

6 anos   64$000  

Marianna  Mais de 90 

anos 

 “não lhe 

deram valor 

algum” 

Doente.  
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O sítio Boa Vista ainda contava com uma casa de vivenda coberta de telha no 

valor de 500$000. Seus móveis eram compostos por um oratório, um catre de jacarandá, 

caixas e gamelas para guardar mantimentos, mesa com quatro cadeiras, bancos, oito 

cadeiras de encosto, tamboretes e pilões. 

Outras terras foram avaliadas além daquelas de Boa Vista. O sítio da Quebrada 

fazia fronteira com a Fazenda Tarituba e a Fazenda Boa Ventura, área onde atualmente 

marca a divisa com Angra dos Reis. Nessas terras predominava a produção de feijão (26 

alqueires), arroz (24 alqueires), milho, mandioca e café (dois mil pés). Havia três 

trabalhadores escravizados: um homem e uma mulher de mais de cinquenta anos e um 

jovem dito de origem cabinda, de 26 anos de idade. Havia ali ferramentas como foices, 

enxadas e machados; roda, prensa e forno para produzir farinha de mandioca; cochos, 

duas casas velhas cobertas de palha, cama, catre e pedaços de madeira.  

José Moreira das Neves possuía ainda duas ilhas: Ilha da Bexiga (12$000) 

próxima à vila de Paraty e Ilha da Cotia (200$000) na entrada da enseada de Paraty-

Mirim. É possível localizar as ilhas no mapa turístico (mapa 4), nos locais que 

destacamos pelas setas. Nenhuma edificação foi avaliada nessas propriedades. 

Na vila de Paraty, o inventariado tinha uma morada de casas de sobrado na rua da 

Praia de maior valor (2.200$000); outra na rua do Rosário; outra na rua da Cadeia e outra 

na rua da Matriz. Nessas propriedades foram avaliados muitos objetos de ouro, prata e 

pedrarias, móveis, roupas de cama, peças de roupas, panos diversos e louças. Trata-se, 

portanto, de um proprietário de engenho de cachaça, de terras, lavouras, de imóveis 

urbanos, equipamentos, meios de transporte, ilhas e, principalmente, de trabalhadores 

escravizados.  

Francisco José Vieira teve seu inventário aberto no ano de 1827. Seus bens não 

indicam qualquer relação com a produção de gêneros comerciais. Era dono de uma 

morada de casas térreas na rua Direita da Patitiba, de outra na rua da Patitiba e de uma 

terceira na rua da Ferraria. Em sua casa havia móveis de madeira como um oratório com 

imagem de Cristo, camas, mesas e espelhos, louças, livros, roupas e objetos de metal, 

incluindo ouro, prata e cobre. Contava com o trabalho cativo de uma africana dita de 

nação Rebolo, de mais de 30 anos.  
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Mapa 4: ilhas de Paraty – RJ 

 

 

Fonte: http://mapasblog.blogspot.com.br/2011/03/mapas-de-parati-e-trindade-rj.html. 

Acesso em 31/03/2017. 

 

 

 Os bens de José Antonio Gonçalves foram avaliados no ano seguinte, em 1828. 

Aqui a produção de cachaça se evidencia. Dono de terras na Fazenda do Coqueiro, 

avaliada em 840$000, onde havia um engenho visto por 25$600 e um alambique de 

quatro arrobas e meia por 28$800. As lavouras eram compostas de: quatorze alqueires de 

café (18$560), um quartel de cana (64$000) e dois quarteis de mandioca (20$000). 

Também havia roda e forno para a produção de farinha. Os trabalhadores escravizados 

avaliados eram quatro: João de nação Congo (200$000), Maria de nação Moçambique 

(200$000), Domingos de nação Benguela (153$600) e Francisco de nação Congo 

http://mapasblog.blogspot.com.br/2011/03/mapas-de-parati-e-trindade-rj.html
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(100$000). As ferramentas existentes eram machados, martelos, enxadas e foices, assim 

como tacho e barris. Havia ainda bois, vacas e bestas que poderiam ser utilizados como 

força motriz para o engenho e para o transporte de mercadorias.  

 Além do engenho, a Fazenda do Coqueiro contava com um armazém coberto de 

telhas avaliado em 12$000 e uma casa de vivenda vista por 38$400. Na casa foram vistos 

móveis como catres e caixas, roupas do finado, objetos de ouro e prata, e também 

espingarda, barris, selas, gamelas de variados tamanhos e penico. Também foram 

avaliadas duas canoas. 

 Alguns bens foram vistos fora da Fazenda do Coqueiro, na vila, onde morava a 

viúva Rita Maria da Conceição. A casa da vila não era de propriedade de José Antonio 

Gonçalves, sendo somente os seguintes móveis avaliados: uma mesa velha, uma caixa 

velha, um baú e um catre velho. Entretanto, foram indicados pela viúva um terreno (“duas 

braças de chãos”) na vila de propriedade de seu finado marido, entre a rua da Ferraria e a 

rua da Travessa, avaliado em 16$000.  

 Os demais inventários da década de 1820 foram abertos no mesmo ano de 1828. 

José Pereira dos Santos parece não possuir nenhum vínculo com a produção de cachaça. 

Seus bens avaliados foram um grupo de cinco pessoas escravizadas descritas por: 

Antonio de nação, idade de quarenta e cinco anos (150$000); Marianna crioula de idade 

de trinta anos, doente, (128$000); Florentino crioulo de idade de vinte anos, doente 

(128$000); Jordão crioulo de idade de três anos, doente, (51$200); Maria crioula, de um 

ano de idade, também doente (25$600). A doença que a avaliação indica é a asma, o que 

reflete nos preços dos referidos cativos. José Pereira dos Santos possuía ainda uma besta 

(25$600), uma espingarda velha (2$000), um banco velho e uma caixa velha. 

 Miguel João Alves também não parece ter envolvimento com a produção de 

cachaça. Chama atenção um detalhe na descrição da dívida ativa. O inventariante fez 

questão de reclamar um casco de pipa vazia que estaria sob o poder de Pedro Antonio 

Brazil, morador de Mangaratiba, fato que mostra a importância de um casco de pipa 

naquele contexto. Além disso, outras dívidas ativas provinham da mesma região de 

Mangaratiba: o mesmo Pedro Antonio Brazil devia, junto com o casco, 36$000; Antonio 

Francisco devia 6$000 e Manoel Vieira, 16$000. A origem da dívida não foi mencionada 

no inventário. Miguel João Alves possuía ainda uma cativa de nome Maria, nação 
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Moçambique (200$000) e alguns móveis de casa: bancos, uma marquesa e cadeiras. 

Também foram avaliados uma canoa velha ($480); uma casaca (6$406) e uma calça de 

pano preto (1$600).  

 Manoel Joaquim Alveres Leite era provavelmente um comerciante, pois seu 

inventário relaciona os seguintes “gêneros da venda”: uma pipa de vinho vista e avaliada 

a 100$000; uma pipa vazia vista e avaliada em 8$000; uma meia pipa que foi de vinagre a 

$480; quarenta medidas de “Agoardente de cana” vista e avaliada em 4$800; dezesseis 

garrafões empalhados vistos e avaliados a mil réis cada um = 16$000; 469 garrafas de 

vinho do Porto, cada uma em duzentos e quarenta réis = 112$560; dez garrafas de 

Moscatel avaliadas em 3$200; garrafas vazias; velas; azeite; pimenta da índia. Havia 

também os seguintes utensílios: balança, funis, barris vazios, lampião de vidro, vidros e 

vara de medir. 

 Os quatro cativos foram descritos como: Maria de nação, quarenta anos e doente 

de asma (153$600); Fausta crioula, filha de Maria, de onze anos, padece de dores 

reumáticas (102$400); Joanna de nação, quarenta anos (179$200); Elias, filho de Joanna, 

mestiço, três meses (12$800). 

 Entre os bens de raiz contavam uma morada de casas térreas deterioradas com 

duas braças de frente e dez de fundos na rua da Matriz (150$000) e, uma braça de chão na 

mesma rua da Matriz (30$000). Os móveis vistos foram cômodas com gavetas, oratório, 

marquesas, bancos, caixas, armário velho, louças de uso da casa de diferentes qualidades. 

Manoel Joaquim Alveres Leite também possuía peças de ouro, prata, pedras e cobre, e a 

coleção de livros Mil e uma noites, com oito volumes já velhos (1$280). Por fim, 

algumas dívidas ativas.  

 O último inventário aberto na década de 1820 foi o de Marianna Francisca do 

Nascimento, proprietária de terras e escravos. Marianna Francisca possuía vinte e duas 

braças de terras no Corumbê avaliadas em 225$000 onde havia uma casa de sapê a 8$000, 

um quartel de mandioca a 3$840 e ferramentas da roça como enxadas, foices e machado 

avaliados em conjunto por 4$000.  

Também foram vistos uma besta avaliada em 20$000, outra casa de sapê a 3$000 

e “uma porção de canoas” a 76$000.  
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Os cativos somavam três mulheres: Maria de nação Conga, que demonstrava ter 

vinte e cinco anos de idade (200$000); Catharina crioula, de vinte e dois anos (153$000) 

e Maria crioula, de onze anos (80$000). 

Foram vistos móveis como marquesa, cama, cadeiras, mesa, baú, e também 

objetos de prata e ouro, assim como caixas, gamelas, garrafas, xícaras, pratos, roupas de 

casa e da própria finada.  

 A partir da análise desses inventários da década de 1820, abertos em Paraty, 

observamos que a escravidão estava disseminada em todas as situações. O inventário que 

apontou a maior quantidade de cativos, dezenove ao todo, foi o de José Moreira das 

Neves, cuja riqueza se assentava principalmente na produção de cachaça, possuindo toda 

a estrutura que a atividade requeria. Outro produtor da bebida, com menos recursos que 

aquele primeiro, foi José Antonio Gonçalves, possuidor de quatro cativos. Manoel 

Joaquim Alveres, o comerciante, contava com o trabalho escravo de três mulheres 

(exceto o filho de uma delas). Os demais proprietários contavam com um número de 

escravizados que variavam de um a cinco. Os inventários também mostraram que era 

comum possuir objetos de metais valiosos como ouro e prata, além dos de pedras 

preciosas. Apenas José Pereira dos Santos e Miguel João Alves não apresentaram bens 

dessa natureza.  
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Considerações finais  
 

 

 A transformação da cachaça em patrimônio, processo que teve início nos anos 

2000, marca um novo e importante momento de ressignificação do consumo da bebida no 

Brasil, com vistas a se refletir no consumo da cachaça no exterior. 

 Analisar esses decretos estaduais de patrimonialização levados adiante por uma 

série de agentes envolvidos no setor, desde as décadas de 1970 e 1980, possibilita 

compreender os significados valorizados e os que foram silenciados na demarcação das 

fronteiras do que vem a ser considerado patrimônio por esses agentes.  

 Foi possível verificar que os valores apresentados nas justificativas dos projetos 

de lei, no marketing empresarial dos produtores e suas associações, e nos guias turísticos 

das regiões onde a cachaça está presente como objeto que tem ressonância junto a boa 

parte da população, são argumentos reproduzidos atualmente, mas com raízes num 

passado distante. 

 A elaboração dos discursos sobre os significados do consumo da cachaça data da 

primeira metade do século XX, por meio dos estudos folclóricos, culminando nas obras 

representativas de José Calasans e Luís da Câmara Cascudo. Nessas perspectivas 

influenciadas pelo pensamento predominante da época, marcado pelas teorias raciais do 

século XIX, certos usos e costumes que envolviam a bebida foram invisibilizados. Os 

hábitos e as práticas relacionados às vivências dos africanos e seus descendentes na 

sociedade colonial e imperial brasileira perderam sua dimensão, e seus significados foram 

silenciados a partir do embranquecimento do consumo: a cachaça seria moça branca, 

bebida aperitivo ao paladar refinado, ou, então, a bebida do brasileiro mestiço. O papel 

dos folcloristas, contudo, foi fundamental no estudo de temas que a história se furtou a 

enfrentar por muito tempo, como é o caso da história da alimentação e, consequentemente, 

da cachaça.  

 O ponto recorrente nos discursos elaborados pelos estudos folcloristas foi a 

afirmação da cachaça como um objeto símbolo da identidade nacional, criando uma ideia 

geral que independia dos contextos específicos da produção em diferentes regiões e 
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temporalidades. Essa ideia é retomada atualmente nos discursos dos agentes envolvidos 

nas políticas de valorização do consumo da bebida. 

 Assim, retomar os diferentes contextos dessa produção através da pesquisa 

histórica contribui para a compreensão das diversas dimensões que a produção e o 

consumo da bebida assumiram, recuperando aspectos silenciados nos decretos de 

patrimonialização em evidência.  

 Procuramos mostrar a conexão da produção do Litoral Sul Fluminense, 

especificamente de Paraty, com o comércio no Atlântico Sul, entre fins do século XVIII e 

meados do XIX. Inseridos na hinterlândia do Rio de Janeiro com uma dinâmica 

econômica flexível, os proprietários de terras e de trabalhadores escravizados de Paraty, 

pequenos e grandes, aproveitaram o momento em que os negociantes do porto carioca 

assumiram a centralidade no comércio de escravos. A cachaça, nesse momento, era 

moeda de peso na troca por cativos na costa africana, produto diretamente acessível pelos 

negociantes do porto carioca.  

 Diante desse processo, acreditamos que a produção, a circulação e amplitude da 

cachaça de Paraty, entre fins do século XVIII e meados do XIX, estiveram relacionadas 

ao aumento do comércio de escravos no continente africano. 

 Dessa forma lembramos que as dimensões dessa bebida que passa a ser 

considerada patrimônio, um símbolo da identidade nacional, são mais amplas do que as 

fronteiras definidas pelos agentes das patrimonializações, assim como são diversos os 

significados dos seus usos pelos grupos sociais, no transbordo da história da cachaça.  
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ANEXO I – Cartazes oficiais do Festival da Pinga / Festival da 

Cachaça de Paraty 
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ANEXO II – Rótulos de cachaça 
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ANEXO III – Lista de inventários post-mortem abertos em 

Paraty entre 1810 a 1850 (Museu da Justiça do Rio de Janeiro). 
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Substituir por folha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

Substituir folha 2 
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Subst.. folha 3 
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Subst.. folha 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

ANEXO IV – Projetos e Leis das patrimonializações (MG, PE, 

RJ) 
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Projeto de Lei do estado de Pernambuco. Extraído de: 

http://www.alepe.pe.gov.br/proposicao-texto-completo/?numero=575/2008&docid=. 

Acesso em 09/05/2017.  

 

 

Projeto de Lei Ordinária No 575/2008 

Ementa: Considera a Cachaça Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de 

Pernambuco. 

TEXTO COMPLETO 

Art. 1º A Cachaça passa a ser considerada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de 

Pernambuco. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

JUSTIFICATIVA 

Conforme Regulamento Técnico do Decreto nº 4.851, de 2003, a "Cachaça é a 

denominação típica e exclusiva da Aguardente de Cana produzida no Brasil, com 

graduação alcoólica de 48% vol. (quarenta e oito e oito por cento em volume) a 56% vol. 

(cinqüenta e seis por cento em volume) a 20 °C, obtida pela destilação do mosto 

fermentado do caldo de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, 

podendo ser adicionada de açúcares até 6 g/L, expressos em sacarose e Aguardente de 

Cana é a bebida com graduação alcoólica de 38% vol. (trinta e oito por cento em volume) 

a 54% vol. (cinqüenta e quatro por cento em volume) a 20 °C (vinte graus Celsius), 

obtida do destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar ou pela destilação do mosto 

fermentado do caldo de cana-de-açúcar, podendo ser adicionada de açúcares até 6 g/L, 

expressos em sacarose". A história da cachaça em Pernambuco começa em 1572, com os 

primeiros engenhos pernambucanos acompanhando a alambicagem da cana-de-açúcar 

presente em quase todos os engenhos do Brasil. Durante a presença dos holandeses em 

Pernambuco ocorreu um grande impulso da produção de cachaça, que era utilizada para o 

comércio de escravos, enriquecendo inimigos da Coroa Lusitana. A reação portuguesa 

veio em 1635 com a proibição da venda do produto. Essa foi a primeira de uma série de 

infrutíferas tentativas de impedir a produção e o comércio da bebida brasileira. De suma 

importância para economia do Estado, principalmente pelo que representa no setor 

sucralcooleiro pernambucano, a aguardente de cana situa-se em 10º lugar no ranking das 

exportações brasileiras e é a terceira maior indústria de bebidas destiladas do mundo. 

Além disso, a cachaça está inclusa entre os produtos escolhidos pela Câmara de 

http://www.alepe.pe.gov.br/proposicao-texto-completo/?numero=575/2008&docid
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Comércio Exterior – CAMEX, a ser incentivada para a exportação. As cachaças 

pernambucanas, como São Saruê, Souza Leão, Serrote, Da Serra, Carvalheira, Pitu, Pinga 

Nordestina, Água Doce e Triumpho, são apreciadas em diversos bares e restaurantes 

americanos, europeus e é apontada como um dos mais potentes produtos varejos da 

economia mundial. A França, por exemplo, chegou a importar em 2005 da Destilaria 

Sibéria - localizada no município do Cabo de Santo Agostinho - um volume de 10 mil 

litros de cachaça para a região de Conhaque. Nesse mesmo ano, Pernambuco sediou o II 

Salão Internacional da Cachaça, que reunir cerca de 20 mil pessoas e contou com a 

participação de empresários de diversos países. A pernambucana Triumpho é a primeira 

cachaça do país a receber a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro. O instituto congratulou todo o processo 

produtivo da empresa, desde o plantio até a aquisição do produto final - no caso, a 

cachaça. O Estado de Pernambuco conta também com o Museu da Cachaça, localizado 

no município de Lagoa do Carro, Zona da Mata Norte do Estado, que tem o maior acervo 

de garrafas do mundo. São 8.012 (este número está em constante crescimento) e só de 

marcas pernambucanas são 1.388 garrafas. Pelo que representa para nossa história, para 

nossa economia e culinária, nada mais do que justo que esta iguaria tão nossa passe a ser 

considerada patrimônio cultural e imaterial do Estado de Pernambuco. 

 

Sala das Reuniões, em 23 de maio de 2008. 

Clodoaldo Magalhães 

Deputado 
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Lei de Pernambuco (substituir folha)  
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Projeto de Lei RJ – substituir folha 
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Projeto de Lei RJ – substituir folha 
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Projeto de Lei RJ – substituir folha 
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Projeto de Lei RJ – substituir folha 
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Lei RJ 
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Lei RJ 
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