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RESUMO 

 

Este estudo busca analisar a influência da tradição ibérica e da escravidão no desenvolvimento 

capitalista brasileiro a partir de registros de viajantes estrangeiros no Rio de Janeiro na primeira 

metade do século XIX.  A cultura portuguesa e o sistema escravista, completamente 

disseminado na sociedade da época, deixaram uma herança que continua influenciando de 

forma incisiva a lógica do sistema produtivo brasileiro, limitando suas possibilidades de 

desenvolvimento. Séculos de atuação sobre os fatores de produção, orientando seus agentes, e 

sobre as bases culturais, moldando sua identidade, construíram um modelo econômico com 

características que vão de encontro a pressupostos do capitalismo moderno, fato que não passou 

despercebido pelos viajantes. Para o entendimento dessa correlação, será necessário 

compreender a dinâmica do mercantilismo ou capitalismo comercial e as transformações 

ocorridas no final do século XVIII e início do XIX. A Revolução Industrial, os movimentos 

abolicionistas, as guerras de independência e o enfraquecimento das monarquias levaram à 

expansão do capitalismo industrial na maior parte das potências da Europa, o que não ocorreu 

com Portugal, que tentou ao máximo preservar o Antigo Regime. 

 

Palavras-chave: Capitalismo e escravidão; Rio de Janeiro do século XIX; Tradição ibérica; 

Viajantes estrangeiros; Desenvolvimento brasileiro.  



ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the influence of the Iberian tradition and slavery on brazilian 

capitalist development from records of foreign travelers in Rio de Janeiro in the first half of the 

19th century. Portuguese culture and slave system that were completely disseminated in the 

society of that time left a legacy that continues to influence decisively the logic of the Brazilian 

productive system, limiting its possibilities of development. Centuries of action on the factors 

of production, guiding its agents, and on the cultural foundations, shaping its identity, built an 

economic model with characteristics that go against modern capitalism, a fact that was realized 

by travelers. To understand this correlation, it will be necessary to understand the dynamics of 

mercantilism or commercial capitalism and the transformations that occurred in the late 

eighteenth and early nineteenth centuries. The Industrial Revolution, the abolitionist 

movements, the wars of independence and the weakening of monarchies led to the expansion 

of industrial capitalism in most of European powers, which did not happen in Portugal, as this 

country tried as hard as it could to maintain the Ancient Regime. 

 

Keywords: Capitalism and slavery; Rio de Janeiro in the 19th century; Iberian tradition; 

Foreign travelers; Brazilian development. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar os registros de viajantes estrangeiros na cidade 

do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX a fim de compreender a influência da 

tradição portuguesa e da escravidão moderna no desenvolvimento da sociedade e do sistema 

capitalista brasileiros. Para tanto, iremos revisitar estudos clássicos e contemporâneos sobre 

esses temas, relacionando-os às impressões e reflexões desses viajantes naquela que foi a maior 

cidade escravista do Brasil: o Rio de Janeiro. O interesse por esse tema surgiu a partir de 

experiências e reflexões que ocorreram ao longo dos anos em minha vida pessoal e profissional. 

A partir delas, fui levado a pensar na história das relações de trabalho e do desenvolvimento 

econômico no Brasil, assim como no legado da escravidão e nas características da sociedade 

portuguesa transpostas para a colônia da América e reeditadas no Brasil Império nesse longo 

processo. Revisitando essas memórias, lembro-me de vários episódios que serviram como 

disparadores para me debruçar sobre o tema, que se tornava cada vez mais latente e reforçado 

por experiências no ambiente produtivo empresarial.  

O primeiro deles ocorreu quando tinha dez anos de idade e visitei uma pequena fazenda 

de café no Paraná com dois engenheiros agrônomos. Encontramos no local uma família nipo-

brasileira, composta dos pais e de quatro ou cinco filhos de diversas idades, trabalhando com 

roupas e sapatos em estado bastante precário. Ao partir, perguntei quem era o dono daquela 

terra e fiquei bastante surpreendido quando ouvi que pertencia à família, que a cultivava 

praticamente sem empregados. Essa não era bem a imagem que eu tinha de proprietários rurais. 

Diante de meu espanto, ouvi: “É da cultura deles”. O segundo episódio ocorreu já na vida adulta, 

quando participei do curso de formação de concursados de uma empresa pública federal. 

Durante uma apresentação, feita por um diretor da empresa, um dos ouvintes na primeira fileira 

deixou cair grande quantidade de material de sua mesa. Prontamente, o palestrante se 

aproximou e, sem interromper a fala, foi pegando com naturalidade os papéis e publicações, 

colocando-os no local de origem. Aquela atitude me causou uma impressão altamente positiva, 

levando-me a questionar o porquê de minha surpresa. Cheguei à conclusão de que em muitos 

anos de vida profissional, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, jamais havia 

presenciado uma pessoa abaixar-se para recolher algo derrubado por alguém tão distante 

hierarquicamente.  

Nessa mesma época, lembro-me de ter assistido a uma entrevista no extinto programa 

do Jô Soares com um navegador e marceneiro náutico de um país do norte da Europa. Ele havia 
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viajado o mundo inteiro e acabou por se estabelecer no litoral de São Paulo, onde oferecia 

cursos especializados para a produção de móveis, acessórios e peças de embarcações. Apesar 

das diferenças de cultura, o homem tecia elogios ao Brasil, que, dizia, além de ser um país de 

incomparável beleza natural, possuía um povo que o recebeu de forma calorosa. Entretanto, 

alguns episódios relativos às aulas chamaram sua atenção, particularmente quanto à dificuldade 

ou desinteresse de alguns alunos em realizar os trabalhos necessários. Ele contou que não 

entendia como alguém pagava uma formação de valor elevado e resistia a usar ferramentas e a 

fazer qualquer esforço físico no curso, por menor que fosse, coisa trivial em sua terra para 

pessoas de todas as classes e idades. Certa vez, teve que advertir uma senhora que trouxe um 

empregado para as atividades práticas, alegando que elas eram exclusivas dos alunos e 

obrigatórias para a emissão do certificado. Segundo o navegador, fatos como esse nunca haviam 

ocorrido nos outros países nos quais ele já havia dado aulas.  

A quarta situação ocorreu anos depois, quando organizei um evento em parceria com 

uma associação empresarial. Esperávamos certa quantidade de público, mas a poucos minutos 

do início das apresentações o salão estava lotado. Falei que precisávamos com urgência de umas 

dez cadeiras, pois continuavam chegando pessoas. A responsável pelo local chamou a 

encarregada da infraestrutura do evento, que avisou a unidade que cuidava do mobiliário. Ao 

ver que a palestra iria começar e já havia pessoas em pé, comentei que na sala ao lado, que não 

seria usada, havia inúmeras cadeiras, prontificando-me a trazê-las. Fui elegantemente advertido 

para que esperasse os profissionais requisitados, que já estariam chegando. O tempo foi 

passando e, em dado momento, exerci meu justificado direito de desobediência. Trouxe os 

móveis faltantes com uma pessoa de minha equipe, sob alguns olhares de desaprovação. Vamos 

a mais uma história sobre trabalho manual. Nas últimas eleições, fui voluntário na campanha 

de uma candidata a deputada estadual. Sem recursos financeiros e estreante na política, obteve 

expressiva votação em função da atuação articulada nas ruas e redes sociais de mais de uma 

centena de voluntários. Pouco antes do pleito, comentei com um amigo sobre a candidata e 

minha participação na campanha, o que ele achou louvável. Alguns dias depois, ele me 

encontrou panfletando no centro do Rio e pareceu atônito. Quando perguntei o que havia 

ocorrido, ele respondeu que não imaginava que eu faria “esse tipo de serviço”. 

Chegamos, finalmente, ao último “causo”, ocorrido há cerca de dois anos. Tive a 

oportunidade de me reunir com o diretor de uma grande empresa multinacional de automação 

industrial, que vende e aluga máquinas e equipamentos. Entre discussões sobre as tendências 

do setor, ele disse que o discurso de venda de sua empresa era bastante parecido no mundo 
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inteiro. O investimento na automação fabril aumentava bastante a produtividade das 

organizações e a qualidade de seus produtos. Apesar de diminuir contratações e causar 

desemprego de mão de obra menos qualificada no curto prazo, a expansão da produção acabava 

demandando cargos com maior qualificação em um segundo momento, principalmente nas 

áreas de marketing, administrativa e financeira. Falou também que era comum os sindicatos de 

trabalhadores na Europa participarem de todo esse processo, ratificando ou retificando tais 

decisões em conjunto com a gestão da empresa, a fim de defender seus interesses. Finalmente, 

confidenciou que a recém-aprovada reforma trabalhista no Brasil havia dificultado bastante 

seus argumentos comerciais, pois os proprietários das indústrias passaram a responder o 

seguinte: “Por que vou investir tudo isso em uma máquina se posso contratar horistas por um 

valor extremamente em conta, inclusive aos fins de semana? ”. Importante destacar que a 

referida reforma passou a permitir a contratação proporcionalmente ao salário mínimo, ou seja, 

a R$ 4,26 a hora quando de sua aprovação.1  

Poderia discorrer ainda sobre muitos outros episódios decorrentes de experiências 

profissionais, ao empreender em um ambiente de negócios ainda bastante reativo a demandas 

básicas do sistema capitalista. Ou, ainda, ao negociar com vários fornecedores da indústria e de 

serviços como empregado de pequenas e grandes corporações, observando as limitações 

culturais que muitas vezes ignoram as “regras básicas do jogo” e dificultam a geração de 

riqueza. Sem falar das incontáveis questões cotidianas, que comumente passam despercebidas, 

como o fato de os porteiros de vários prédios onde morei me chamarem de doutor, embora eu 

não tenha doutorado e, menos ainda, diploma de medicina. Ou, ainda, de amigos não 

entenderem quando, ao apostarmos na loteria, manifesto o desejo de investir o sonhado prêmio 

em empreendimentos, em vez de “aproveitar a vida e nunca mais trabalhar”. Os episódios 

narrados apontam para uma cultura de desvalorização do trabalho, especialmente o manual, de 

valorização da aparência e da posição social, e a ausência de uma racionalidade específica que 

deveria caracterizar o ambiente produtivo. Parentes e amigos que moram no exterior confirmam 

essa diferença cultural. Passei a buscar, então, correlações históricas com a cultura 

contemporânea. Compreender um pouco mais a instituição escravista foi o primeiro passo. Em 

                                                           
1 Matéria veiculada na revista Veja em 27 out 2017 mostra anúncio de um grande grupo empresarial oferecendo 
vagas para trabalho de cinco horas aos sábados e domingos em diversas franquias na área de alimentação por R$ 
4,45 a hora. Um dos franqueadores, o Bob’s, alegou que a oferta de emprego foi realizada diretamente pelo 
franqueado sem o seu conhecimento. O valor diário proposto, de R$ 22,25, correspondia aproximadamente ao 
preço de um “trio Big Bob” na rede. Disponível em https://veja.abril.com.br/economia/reforma-permite-
contratacao-de-funcionario-por-r-426-a-hora/. Acesso em 27 dez 2018.  
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seguida, tentar entender a história da sociedade portuguesa e que tipo de tradições, costumes e 

estruturas sociais foram transpostos para o Brasil.  

Dessa forma, a proposta deste trabalho é analisar a relação entre tradição ibérica, 

escravidão e capitalismo no Brasil a partir da cidade do Rio de Janeiro da primeira metade do 

século XIX. O ponto de referência foi o olhar do estrangeiro, cuja presença no Brasil se destacou 

a partir da vinda da Família Real e da Abertura dos Portos (1808). Até então, a dinâmica da 

colônia portuguesa era praticamente desconhecida, no âmbito da estratégia da metrópole de 

proteger seus interesses comerciais. Logo, começa a haver um intenso fluxo de estrangeiros, 

que chegavam principalmente pelo porto do Rio, acabando com certo isolamento cultural e 

econômico de séculos. E por que essa referência no olhar dos viajantes? Seus registros são 

importantes fontes historiográficas para compreensão da sociedade brasileira da época, 

particularmente em relação a questões sobre escravismo e desenvolvimento econômico. Além 

disso, e talvez aí resida a identificação que senti pelos seus textos, demonstraram em geral um 

enorme estranhamento no que tangem às relações de trabalho no Brasil2. 

A Corte carioca recebeu cientistas, geógrafos, negociantes, artistas e militares, tanto em 

expedições e missões oficiais como em iniciativas individuais. Parte deles publicou seus 

registros, o que era comum à época, principalmente considerando-se a curiosidade em torno da 

colônia exótica que se abria para o mundo. Certamente, esses relatos devem ser compreendidos 

levando-se em conta as biografias e intenções de seus autores. Ainda que não sejam uma 

representação fiel da realidade, termo por si só questionável, na medida em que sempre existirá 

um grau maior ou menor de intervenção no processo de mediação de qualquer autor, são 

preciosos documentos para a compreensão da sociedade da época. Acrescente-se a isso o fato 

de que esses estrangeiros eram oriundos de sistemas capitalistas mais avançados que o existente 

no Brasil, o que vai ao encontro dos objetivos da pesquisa. De qualquer forma, procuramos 

comparar os relatos desses viajantes não só entre si, mas também com outras fontes. Os registros 

foram selecionados em função de sua relevância para o trabalho, embora tenhamos acessado 

vários outros que, se nada acrescentariam, também não contradizem as impressões dos autores 

escolhidos.    

                                                           
2 Vale pontuar que importantes estudos tomaram o relato dos viajantes como fonte para pensar diferentes aspectos 
da História do Brasil, inclusive no que tange à escravidão. Ver: SELA, E.M. Modos de ser, modos de ver. 
Campinas, Editora da UNICAMP, 2008. 
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O estudo foi limitado ao período 1808-1850 por acreditar que somente a partir da vinda 

da Família Real (1808) podemos falar do início de um processo de construção da nação3.  Além 

disso, trata-se de uma época de intensas transformações, com expansão e consolidação do 

capitalismo no mundo.  Segundo Furtado, entretanto, em relação à economia, o Brasil guardaria 

semelhanças com a situação colonial, expondo suas bases seculares.  

Contudo, do ponto de vista de sua estrutura econômica, o Brasil da metade do século 
XIX não diferia muito do que fora nos três séculos anteriores. A estrutura econômica, 
baseada principalmente no trabalho escravo, se mantivera imutável nas etapas de 
expansão e decadência. A ausência de tensões internas, resultante dessa imutabilidade, 
é responsável pelo atraso relativo da industrialização. A expansão cafeeira da segunda 
metade do século XIX, durante a qual se modificam as bases do sistema econômico, 
constituiu uma etapa de transição econômica, assim como a primeira metade desse 
século representou uma fase de transição política4. 

Já a escolha da cidade do Rio de Janeiro tem duas justificativas. A relação entre 

escravidão e capitalismo no Brasil já foi objeto de vários estudos clássicos, que serão tratados 

adiante, geralmente divididos em períodos econômicos com foco na escravidão rural. Conforme 

Ynaê Santos, “(...) as grandes urbes eram tidas como espaços de menor importância na análise 

do sistema colonial, tendo em vista o caráter predominantemente agrícola e monocultor da 

América Portuguesa”5. Em segundo lugar, a urbe facilita a discussão de questões relacionadas 

à tecnologia, infraestrutura e consumo, abordadas na pesquisa. Além disso, o Rio se destacou 

como um dos locais sobre os quais os viajantes do período mais escreveram. A cidade também 

permite maior visibilidade de aspectos culturais, o que vai ao encontro de nossa abordagem, 

que os consideram tão relevantes quanto a economia, ambos se influenciando e 

complementando. Escravismo e tradição portuguesa encontram-se de forma intensa e 

amalgamados na Corte, principal metrópole e canal de comunicação com o mundo. Assim, a 

capital se revela um recorte significativo por sua história, influência e complexidade.    

A pesquisa realizada pode ser definida como explicativa quanto a suas finalidades, pois 

procura estabelecer a relação entre tradição ibérica, escravidão e desenvolvimento no Brasil a 

partir de um recorte espacial e temporal. Quanto aos meios de investigação, trata-se de uma 

pesquisa basicamente bibliográfica, apoiada em material público. Trabalhamos também com 

fontes primárias digitalizadas disponíveis em sites, principalmente para acessar periódicos 

cariocas da época. Em relação aos autores, pesquisamos textos de viajantes estrangeiros com 

                                                           
3 Uma série de trabalhos apontam a necessidade de pensarmos a formação nacional brasileira a partir de 1808. Um 
dos mais significativos é o de Maria Odila Dias, A Interiorização da Metrópole (DIAS, 2005). 
4 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 32ª.ed., 2005, 
p.48. 
5 SANTOS, Ynaê. Além da senzala: arranjos escravos de moradia no Rio de Janeiro (1808-1850), p.20. 
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diferentes perfis que residiram no Rio de Janeiro, em particular Jean Baptiste Debret (França), 

Thomas Ewbank (Inglaterra e Estados Unidos) e John Luccock, (Inglaterra). Seus registros 

formaram a base dos relatos sobre escravidão urbana, economia e sociedade carioca, fornecendo 

informações socioeconômicas relevantes para o trabalho. Entretanto, foram utilizadas ainda 

publicações dos viajantes Leithold e Schlichthorst, oriundos de territórios que corresponderiam 

aproximadamente à atual Alemanha. 

A partir daí, cotejamos seus escritos com parte da bibliografia referente à escravidão e 

à relação entre capitalismo e escravidão, e com clássicos da formação socioeconômica 

brasileira, buscando rever e resumir essa historiografia. Tentamos compreender as impressões 

dos viajantes, assim como explicar as causas da realidade por eles encontrada. Destacamos 

quatro autores utilizados para a análise da dinâmica capitalista: Max Weber, Eric Williams, 

Rafael Marquese e Dale Tomich. A obra de Dale Tomich (2004), com o conceito de segunda 

escravidão, complementa a de Williams, mostrando o papel do escravismo na América na 

formação do capitalismo mundial, em particular nos anos oitocentos. Essa discussão acaba nos 

remetendo à chamada divisão internacional do trabalho, com a especialização das economias 

de países e regiões no contexto de um sistema global, assim como às especificidades de cada 

período histórico escravista.  Nesse sentido, diversas obras de Rafael Marquese serviram de 

referência sobre as principais teorias historiográficas que abordaram a relação entre capitalismo 

e escravidão.  

Quanto ao material empírico utilizado, realizamos uma pesquisa no Jornal do 

Commercio do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, disponível na Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional6. Os anúncios classificados de um dos principais veículos da 

época podem permitir, em muitos aspectos, um acesso mais direto e ilustrativo à sociedade 

estudada. Fontes com intenção historiográfica frequentemente possuem fortes vieses ao 

buscarem um registro formal opinativo para a posteridade, podendo se limitar à opinião dos 

próprios autores ou do grupo a que pertencem, muitas vezes distanciada da realidade mais 

ordinária. Também usamos como fonte o Banco de Dados do Tráfico Transatlântico de 

Escravos7, formado por um consórcio internacional de pesquisa que inclui universidades como 

Harvard (EUA), Emory (EUA), Hull (Inglaterra) e UFRJ (Brasil). O Banco possui as estatísticas 

                                                           
6 Disponível em  http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. 
7 Disponível em http://www.slavevoyages.org/. 
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mais atualizadas sobre a escravidão nas Américas, pois trabalha principalmente com registros 

continuamente pesquisados, e que somam até agora cerca de 36.000 viagens.    

É importante ressaltar que não nos aprofundamos em um ou outro aspecto específico 

relativo à escravidão ou ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Vários estudos se 

destacaram nesse sentido desde a primeira metade do século passado, muitos deles considerados 

clássicos e constantes, neste trabalho, de forma resumida, tais como aqueles empreendidos por 

Sérgio Buarque, Gilberto Freyre, Celso Furtado, Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Júnior. 

Ou, contemporaneamente, Rafael Marquese, Manolo Florentino, João Fragoso, Ricardo Salles 

e Luiz Carlos Soares, entre outros. Sem a pretensão de agregar elementos novos e cientes das 

limitações de uma pesquisa introdutória, nos pautamos por uma “costura” em relação às 

narrativas já existentes sobre esses temas, buscando estabelecer correlações entre os registros 

dos viajantes e as teorias de autores clássicos e contemporâneos. Seria inviável para uma 

pesquisa de mestrado aprofundar-se em um tema tão amplo, analisado por várias gerações de 

importantes intelectuais brasileiros ao longo de um século. De toda forma, esperamos contribuir 

para o debate, ao reacender discussões e instigar novos estudos. 

Nesse sentido, abordaremos no primeiro capitulo uma síntese historiográfica sobre as 

relações entre escravidão e capitalismo, assim como do que pode ser considerado como tradição 

ibérica nesse contexto, grande parte dela objeto de estudo dos primórdios da pesquisa brasileira. 

No segundo capítulo, contextualizaremos a Corte carioca, a fim de tentarmos compreender que 

cidade era aquela que os viajantes estrangeiros encontraram, impactada com as transformações 

ocorridas com a chegada da Família Real. Finalmente, no terceiro capítulo, iremos examinar 

com mais profundidade os relatos e impressões dos viajantes, focando nas passagens que 

envolvem a escravidão e suas possíveis consequências para a cultura e o desenvolvimento 

econômico. Apesar da extensão do território brasileiro e da heterogeneidade de sua população, 

julgamos que a análise da sociedade do Rio de Janeiro da época pode ser considerada, de uma 

forma geral, adequada, em maior ou menor grau, para a compreensão do Brasil como um todo. 

Afinal, a cidade possuía a condição ímpar de ser o centro político, econômico e cultural do país. 



21 

 

1 ESCRAVIDÃO, CAPITALISMO E TRADIÇÃO IBÉRICA NA HISTORIOGRAFIA 

 
1.1 Escravidão e capitalismo  

 

Imagine um produto de consumo universal distribuído mecanicamente com certo 

desperdício das partes mais altas às mais baixas de uma cidade, demandando depois milhares 

de pessoas para carregá-lo em sentido inverso e retornar, em boa parte, para ser finalmente 

consumido. Não precisa ser um estudioso de logística e distribuição para constatar que há algo 

errado nessa rotina diária e incessante. O espanto aumenta se considerarmos que essa quase 

tarefa de Sísifo ocorria em uma agitada metrópole exportadora e importadora em plena 

Revolução Industrial. O local era a cidade do Rio de Janeiro e o processo produtivo narrado foi 

objeto de comentários em 1846 por um viajante estrangeiro. O produto era a água, e o inglês 

Thomas Ewbank, naturalizado estadunidense, um especialista em tubos e canalizações - 

tecnologia há tempos dominada e implantada em vários locais do mundo. Ele comenta que a 

natureza providenciava o precioso líquido em abundância na cidade, com potencial de ser 

transportado até as residências. 

Em lugar de aceitar sua oferta, ela é conduzida em calhas abertas às ruas mais baixas, 
e daqui levada para os pontos mais altos, dia e noite, por milhares de escravos, por um 
custo anual um pouco maior que o que custaria uma canalização domiciliária. Para 
conseguir um objetivo destes, nenhuma cidade do mundo é mais favorecida do que o 
Rio.8 

A princípio, podemos pensar em uma falta de racionalidade produtiva na atividade 

relatada. Entretanto, tudo depende do que entendemos por racionalidade. Na verdade, havia 

razões, sim, para que esse processo ocorresse de tal forma. Mão de obra farta e de fácil acesso 

por séculos, fornecida por várias camadas sociais, e desinteresse e/ou falta de recursos do poder 

público para investir adequadamente em infraestrutura certamente estariam entre eles. 

Consequentemente, essa opção logística e tecnológica poderia fazer sentido e comportar uma 

determinada racionalidade, ao se encaixar em um modelo social e econômico específico. Para 

compreendermos adequadamente as limitações históricas impostas à economia pelo modelo 

escravista agrário exportador brasileiro, iremos revisitar, neste capítulo, as principais teorias 

sobre desenvolvimento, escravidão e capitalismo. Em seguida, vamos buscar na historiografia 

clássica e contemporâneo os principais estudos que acrescentaram às características e demandas 

                                                           
8 EWBANK, Thomas. Vida no Brasil. Ou diário de visita à terra do cacau e da palmeira. São Paulo: Editora 
Itatiaia, 1a. ed.,1976, p.317 e 318. 
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do sistema econômico a cultura como elemento essencial, que tanto pode ser considerada causa 

como consequência de tais processos produtivos. 

Contudo, antes de iniciarmos essa retrospectiva, é preciso compreender a dimensão que 

o escravismo alcançou no Brasil. Entre os séculos XVI e XIX, estima-se que foram 

desembarcados nas Américas cerca de 10,54 milhões de africanos9. Desse total, 

aproximadamente 4,86 milhões vieram para o Brasil. Considerando-se o tráfico de africanos 

escravizados apenas na primeira metade do século XIX, período contemplado neste trabalho, 

percebe-se uma concentração ainda maior da atividade: de 3,13 milhões de cativos que 

aportaram nas Américas, 2,08 milhões (66,45%) destinavam-se ao território brasileiro. O 

Brasil, última monarquia das Américas (1822-1889), também foi um dos últimos países a abolir 

a escravidão, apesar de movimentações e pressões políticas, sociais e econômicas internas e 

externas nesse sentido. A resistência histórica às pressões da Inglaterra, maior potência 

econômica e militar, e mais importante parceiro comercial da época, mostra o grau de 

dependência do Brasil em relação ao sistema escravista. Junto com a grande propriedade e a 

monocultura exportadora, o escravismo foi a base de nossa economia durante séculos, 

destacando-se historicamente quanto à duração, quantidade de pessoas submetidas e 

disseminação por toda a sociedade.  

Para diversos autores, dentre eles Jacob Gorender, a manutenção da forma de governo 

monárquica e de nossa unidade política e territorial, em contraste com a América Espanhola, 

foi consequência direta dos esforços para preservar a escravidão. Ou seja, o autor afirma que a 

unidade nacional e a “excentricidade histórica” da monarquia no Brasil independente seriam 

essenciais para a defesa do sistema econômico vigente, lembrando que o império sucumbe “sem 

grandes comoções” após a extinção da escravidão10. Ricardo Salles é da mesma opinião, 

destacando a “relação direta e inequívoca” entre a abolição e o fim da monarquia, com o Império 

sucumbindo diante de um golpe militar sem grandes apoios11. O fato é que dentre as muitas 

transformações que ocorreram no ocidente a partir do século XVIII, diversas tiveram 

repercussão limitada ou foram reinterpretadas no Brasil conforme as conveniências das classes 

dominantes locais. Desde o Iluminismo (século XVIII), as antigas instituições foram sendo 

abaladas por uma série de eventos, como a Revolução Americana (1776-1783), a Revolução 

                                                           
9 VIAGENS EM ESCRAVO. Tráfico Transatlântico de Escravos, 2019. Disponível em: 
<http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates>. Acesso em: 11 fev 2019. 
10 GORENDER, Jacob. Brasil em preto e branco. São Paulo: Editora Senac, 1ª.ed., 2000, p.9, 16 e 17. 
11 SALLES, Ricardo. Nostalgia imperial: a formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. 
Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, p.160. 
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Francesa (1789-1799), as revoluções industriais (séculos XVIII e XIX), guerras de 

independência na América Espanhola (a partir de 1808), queda de monarquias e movimentos 

sociais na Europa, período que foi cunhado como “Era das Revoluções” por Eric Hobsbawn.  

Foi também um momento de intensa expansão capitalista e consolidação de nações.  

Gorender lembra que não houve contestação do escravismo até mesmo entre os vários 

movimentos regionais secessionistas no Brasil, como a Confederação do Equador (1824), a 

Cabanagem (1835-1840), a Revolução Farroupilha (1835-1845), a Sabinada (1837-1838) e a 

Balaiada (1838-1841)12. Caldeira, na mesma linha, aponta a dificuldade das ideias federalistas, 

republicanas e liberais entre os revoltosos dos diversos movimentos em função do escravismo, 

do qual dependiam de grandes proprietários a pequenos senhores13. Para Jacob Gorender, 

acabou por prevalecer “o interesse maior de apoio ao poder imperial com vista à manutenção 

da unidade nacional, uma vez que esta era importantíssima, praticamente vital, para a 

manutenção prolongada do sistema escravista no país”14. Segundo o autor, embora motivado 

principalmente pelas plantações, o escravismo se alastrou por todos os setores e atividades, 

sendo fundamental na mineração, no artesanato e em serviços urbanos e lares15. Praticamente 

todas as profissões, rurais e urbanas, inclusive as especializadas, eram exercidas por escravos. 

Famílias abastadas possuíam enorme quantidade de criados, enquanto que as de médias ou 

poucas posses tinham um ou mais escravos, todas alocando-os em outras atividades quando 

necessário. Conforme Gorender: 

Quem não tinha escravos desejava tê-los. O escravo era o patrimônio mais valioso e 
socialmente qualificador. Houve até escravos donos de outros escravos. Tal 
disseminação da propriedade servil contribuiu, em nosso país, para a solidez da 
escravidão, que, durante tanto tempo, conseguiu resistir a pressões contrárias. Tornou-
a uma instituição socialmente prestigiada e moralmente legitimada. (...) Em 1817-
1818, o quantitativo de 1,930 milhão de escravos representava 50,5% da população 
total. Em 1850, esse quantitativo alcançou a cifra de 2,5 milhões, representando 34,5% 
da população total. Todos estes aspectos e elementos autorizam caracterizar o Brasil 
dos três primeiros séculos e meio, após a chegada dos portugueses a Porto Seguro, 
como um dos países mais escravocratas que já existiram na história mundial16.  

Enfatizada a importância da escravidão no Brasil, vamos, então, à nossa retrospectiva 

teórica. Como ponto de partida, traremos partes importantes de clássicos da historiografia sobre 

o desenvolvimento brasileiro. Caio Prado Júnior, Celso Furtado e Nelson Werneck Sodré 

                                                           
12 Ibid, p.14. 
13 CALDEIRA, Jorge. Mauá, o empresário do Império. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p.151 e 152. 
14 GORENDER, op. cit., p.14. 
15 GORENDER, op. cit., p.50. 
16 GORENDER, op. cit., p.51. 
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lançaram suas publicações, respectivamente, em 1942 (Formação do Brasil Contemporâneo), 

1959 (Formação Econômica do Brasil) e 1962 (Formação Histórica do Brasil). Essas obras 

seminais suscitaram inúmeras discussões ao longo das décadas, sendo crucial rever como 

interpretaram a escravidão, a cultura ibérica e as primeiras décadas do século XIX em suas 

narrativas sobre a formação do Brasil. Em seguida, abordaremos autores nacionais e 

estrangeiros, clássicos e contemporâneos, que se dedicaram especificamente ao estudo da 

escravidão na linha da história econômica, tais como Eric Williams, Rafael Marquese e Dale 

Tomich. Suas análises sobre o escravismo discutem exatamente qual foi sua relação com o 

sistema capitalista, com o qual se imbricou, fazendo com que ambos se relacionassem por um 

longo período e se influenciassem mutuamente. 

Caio Prado aponta que o início do século XIX marcou um período essencial para se 

compreender o Brasil, mostrando, “em balanço final, a obra realizada por três séculos de 

colonização e nos apresenta o que nela se encontra de mais característico e fundamental (...)”17. 

O autor fala em síntese e “chave preciosa e insubstituível’ para o entendimento do 

desenvolvimento histórico e da nação que dele resultou. Embora reconheça as transformações 

do Brasil contemporâneo, diz que podem nos iludir, pois o passado colonial continua, de certa 

forma, presente, principalmente nas relações de classe. “Os depoimentos dos viajantes 

estrangeiros que nos visitaram em princípios do século XIX são frequentemente de flagrante 

atualidade. ” Ao analisar os antecedentes da escravidão americana, comenta a adoção crescente 

de mão de obra compulsória em Portugal no século XVI, onde “faltavam braços por toda parte, 

e empregava-se em escala crescente mão-de-obra escrava, primeiro dos mouros (...) como 

depois, de negros africanos, que começam a afluir para o reino (...)”. Aquela nação estruturou 

todo seu projeto de expansão explorando, por meio de povos dominados, produtos valorizados 

na Europa. O empreendimento no Brasil, embora mais sofisticado que a feitoria, não deixava 

de possuir o mesmo caráter. Assim, nossa formação social e econômica teria sido 

exclusivamente atrelada ao fornecimento de certos gêneros ao comércio europeu, característica 

mantida ao longo dos séculos18. 

 Caio Prado Júnior considera que a rudimentar indústria brasileira do início do século 

XIX espelha uma limitação decorrente não só da legislação da metrópole ao longo dos séculos, 

mas, principalmente, da estrutura econômica. Argumenta que a libertação do sistema colonial 

                                                           
17 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 1ª.ed., 
2014, p.9 e 11. 
18 Ibid, p.30 a 32. 
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e de suas leis impeditivas não permitiu grande impulso para a atividade, pois não houve 

reformas estruturais nas bases econômicas. Os progressos ocorridos até sua época seriam 

pequenos se comparados à economia nacional como um todo, baseada em produtos primários, 

ou aos avanços de outros países.  “Anulam-se sobretudo num momento em que o progresso 

industrial do mundo marcha a passos de gigante, e a ciência põe a serviço dela, cada dia, mais 

um invento, uma técnica, uma possibilidade”19. Concluindo, aponta o vínculo entre as 

dificuldades de desenvolvimento econômico e a escravidão. 

Naturalmente o que antes de mais nada, e acima de tudo, caracteriza a sociedade 
brasileira de princípios do séc. XIX é a escravidão. Em todo lugar onde encontramos 
tal instituição, aqui como alhures, nenhuma outra levou-lhe a palma na influência que 
exerce, no papel que representa em todos os setores da vida social. Organização 
econômica, padrões materiais e morais, nada há que a presença do trabalho servil, 
quando alcança as proporções de que fomos testemunhas, deixe de atingir; e de um 
modo profundo, seja diretamente, seja por suas repercussões remotas20. 

Para Novais, cuja obra dialoga diretamente com Caio Prado, a estrutura escravista por 

si só era desfavorável ao progresso técnico, além de imobilizar capitais que poderiam ser 

aplicados para diminuição da defasagem tecnológica21. Nesse sentido, Caldeira, ao comentar a 

decisão do Barão de Mauá de mudar de ramo e adquirir um estaleiro e uma fundição quase 

artesanais, afirma que trocar o comércio pela indústria naquela época (1846) era considerado 

uma loucura22. O investimento tradicional na economia era a plantação, havendo apenas 

fábricas artesanais, muitas delas no interior de fazendas, que produziam tecidos grossos ou 

utensílios agrícolas, e unidades de processamento rurais, como charqueadas e engenhos.  

 Caio Prado destaca a onipresença do trabalho escravo no Brasil23, sua influência 

econômica e social e as consequências “sobre o conceito do trabalho, que se torna ocupação 

pejorativa e desabonadora”, limitando as ocupações dignas a pessoas livres24 e estimulando a 

ociosidade dos proprietários de escravos25. O autor comenta o centralismo português que, junto 

ao escravismo, teria moldado nossa sociedade. O personalismo da monarquia, de poderes quase 

ilimitados, com sua nobreza exercendo a administração em proveito próprio, não beneficiaria 

diretamente a nação portuguesa, mas apenas seus agentes imediatos. 

                                                           
19 Ibid, p.227. 
20 Ibid, p.269. 
21 NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). São Paulo: 
Editora 34, 2019, p.128. 
22 CALDEIRA, op. cit, p.180 e 181. 
23 PRADO JÚNIOR, op. cit., p.270. 
24 PRADO JÚNIOR, op. cit., p.278 e 279. 
25 PRADO JÚNIOR, op. cit., p.346 e 347. 
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Por estas razões, o Império Lusitano não será um desdobramento natural da nação, e 
esta não figurará na sua base, nem será ela o núcleo convergente da monarquia. (...) é 
antes de tudo um “negócio” do rei, e todos os assuntos que se referem à administração 
pública são vistos deste ângulo particular26.  

Nesse sentido, Novais também considera o comércio português como monopólio do rei 

desde o século XV, como se o monarca fosse “o único empresário”27. A afirmação de que a 

monarquia portuguesa possuía interesses restritos nos leva a refletir sobre o retorno compulsório 

da Corte a Portugal em 1821, anos depois de cessadas as causas de sua transferência. Apesar de 

todas as mudanças ao longo dos séculos, Caio Prado considera que nossa formação ainda se 

configuraria como entrave ao desenvolvimento, limitando-nos a uma posição semelhante na 

economia internacional à que possuíamos quando colônia. Celso Furtado também aborda 

aspectos interessantes sobre a empresa colonial portuguesa28. Desde o século XVI, a produção 

de açúcar de Portugal teria sido fortemente vinculada à Holanda, que refinava o produto na 

Europa e o distribuía aos principais mercados. Especialistas no comércio, que em grande parte 

dominavam, os holandeses foram, deste modo, responsáveis por uma parcela significativa do 

sucesso da colonização, financiando também a produção açucareira no Brasil e o tráfico de 

escravos para esse fim. Na prática, isso significava enorme dependência em relação à Holanda, 

que se apropriava da maior fatia do lucro do negócio. Isso caracterizaria o projeto colonial 

português, desde o início, como primário, sem preocupações em sofisticar suas operações e 

agregar valor para aumentar o lucro e a capacidade de negociação junto a parceiros na 

empreitada. 

Se se tem em conta que os holandeses controlavam o transporte (inclusive parte do 
transporte entre o Brasil e Portugal), a refinação e a comercialização do produto, 
depreende-se que o negócio do açúcar era na realidade mais deles do que dos 
portugueses. Somente os lucros da refinação alcançavam aproximadamente a terça 
parte do valor do açúcar em bruto29. 

Novais considera esse processo como uma transferência das vantagens econômicas do 

sistema colonial30. Para o autor, injunções políticas como a Restauração portuguesa poderiam 

fazer, por exemplo, com que um Estado metropolitano permitisse, por meio de tratados, o 

comércio em suas colônias feito por mercadores de outras nações. O autor afirma que, em um 

cenário de disputas pela exploração colonial, muitas vezes ocorre que os estímulos de uma 

                                                           
26 PRADO JÚNIOR, op. cit., p.362. 
27 NOVAIS, 2019, op. cit., p.91. 
28 FURTADO, op. cit., p.20. 
29 Ibid, p.21. 
30 NOVAIS, 2019, op. cit., p.109, 338 e 339.  
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potência se transfiram a outra, sendo esse o caso dos países ibéricos em geral, sobretudo a partir 

do século XVII.  

 Furtado também fala sobre a questão da mão de obra necessária à empreitada do açúcar, 

a escassez de braços em Portugal e sua experiência no mercado de escravos na África31. 

Compara o processo ibérico de colonização da América ao da Inglaterra, nação que no século 

XVII apresentava grandes excedentes populacionais oriundos do campo, fazendo alusão ao 

clássico conceito de “colonização de povoamento”. O autor ressalta que se o incremento da 

produção açucareira nas Antilhas extinguiu os núcleos de povoamento iniciais nessas ilhas, 

voltando-se a um modelo semelhante ao ibérico, por outro lado acabou por viabilizar as 

povoações ao norte. Esses núcleos não apresentaram, a princípio, grande retorno para a 

metrópole, sendo obrigados a criar uma economia quase autossuficiente32. Com o tempo, 

entretanto, passaram a fornecer uma série de produtos para a dinâmica economia das Antilhas, 

como embarcações, resultado da expansão do mercado local da pesca33.  

 Celso Furtado ressalta as dificuldades da economia brasileira no início do século XIX, 

com a transferência da dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra para o 

Brasil34. A “forma peculiar” como ocorreu a independência deu continuidade aos acordos por 

meio dos quais os ingleses mantiveram seus privilégios, criando entraves ao desenvolvimento. 

Entretanto, como Caio Prado, observa que não cabe a tais acordos a principal responsabilidade 

pelo não desenvolvimento da indústria, visto que se trataria de uma situação histórica35. Destaca 

a dependência das economias europeias, já que a colônia seria “uma grande plantação de 

produtos tropicais”, sem autonomia, mero prolongamento de economias mais desenvolvidas e 

complexas36. Assim, insiste na pergunta.  

(...) por que se industrializaram os EUA no século XIX, emparelhando-se com 
as nações europeias, enquanto o Brasil evoluía no sentido de transformar-se 
no século XX numa vasta região subdesenvolvida? Superado o fatalismo 

                                                           
31 FURTADO, op. cit., p.31. 
32 FURTADO, op. cit., p.37. 
33 Interessante notar que em sua análise Furtado compara a capitania de São Vicente, que hoje ocuparia parte dos 
territórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, a uma “colônia de povoamento”, como a Nova 
Inglaterra, com projetos de colonização iniciais fracassados. Os colonos, então, se dedicaram a atividades 
secundárias e diversificaram suas economias. Em São Vicente, dedicaram-se à caça ao índio, à agricultura de 
subsistência e à indústria do couro, entre outras atividades (p.63 e 64). 
34 FURTADO, op. cit., p.46 e 47. 
35 FURTADO, op. cit., p.95. 
36 FURTADO, op. cit., p.96. 
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supersticioso das teorias de inferioridades de clima e "raça", essa pergunta 
adquiriu uma significação mais real do ponto de vista econômico37. 

A comparação com os Estados Unidos é uma das grandes questões sobre a qual muitos 

economistas brasileiros se debruçaram, em função de pontos em comum entre as duas nações. 

A despeito da enorme diferença entre seus indicadores econômicos e sociais, ambas foram 

colonizadas em épocas próximas por grandes potências europeias, utilizaram intensivamente 

mão de obra escrava, possuem grande território e população de diversas origens. Furtado afirma 

que o incremento da economia estadunidense no final do século XVIII e início do século XIX 

é devido muito mais à própria dinâmica da economia europeia que a medidas protecionistas que 

aquela nação teria adotado. No Brasil, a classe dominante era a dos grandes proprietários, 

enquanto nos EUA havia uma significativa classe de pequenos agricultores e de grandes 

comerciantes nas cidades. As restrições à produção manufatureira nas colônias do norte foram 

aplicadas de forma muito menos intensa que no Brasil, visto que a agricultura de exportação 

não teve, ao longo dos séculos, o resultado esperado38. Outros fatores teriam impulsionado sua 

economia, como a “lucidez de alguns de seus dirigentes”, a acumulação de capitais durante as 

guerras napoleônicas e, notadamente, a exportação do algodão, que substituiu a lã em uma fase 

da Revolução Industrial. Assim, o autor contextualiza historicamente a dificuldade de 

industrialização do Brasil, mesmo após a Independência39. Em um país carente de tecnologia e 

de mercado interno e dependente da Inglaterra, que liderava vários mercados com folga, como 

o têxtil, quaisquer medidas protecionistas para a indústria teriam se revelado inócuas.  

Em relação às restrições à indústria no Brasil colonial, vale lembrar as palavras do Ato 

Proibitório ou Alvará de 05 de janeiro de 1785, de D. Maria I (1734-1816), rainha de Portugal, 

transcrito em parte abaixo. Não iremos discorrer sobre a necessidade ou as motivações 

imediatas do Ato, assim como sobre sua efetividade e consequências. O objetivo é apenas rever, 

em seu conteúdo, a mentalidade da época no contexto do pacto colonial e as argumentações 

utilizadas, com suas lacunas e contradições.  

Faço saber aos que este alvará virem: que sendo-me presente o grande número de 
fábricas, e manufaturas, que de alguns anos a esta parte se tem difundido em diferentes 
capitanias do Brasil, com grave prejuízo da cultura, e da lavoura, e da exploração das 
terras minerais daquele vasto continente; porque havendo nele uma grande e 
conhecida falta de população, é evidente, que quanto mais se multiplicar o número 
dos fabricantes, mais diminuirá o dos cultivadores (...) E até nas mesmas terras 
minerais ficará cessando de todo, como já tem consideravelmente diminuído a 
extração do ouro, e diamantes, tudo procedido da falta de braços, que devendo 

                                                           
37 FURTADO, op. cit., p.101. 
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39 FURTADO, op. cit., p.107 e 108. 
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empregar-se nestes úteis, e vantajosos trabalhos, ao contrário os deixam, e 
abandonam, ocupando-se em outros totalmente diferentes, como são os das referidas 
fábricas, e manufaturas: e consistindo a verdadeira, e sólida riqueza nos frutos, e 
produções da terra, as quais somente se conseguem por meio de colonos, e 
cultivadores, e não de artistas, e fabricantes (...) hei por bem ordenar, que todas as 
fábricas, manufaturas, ou teares (...) excetuando tão somente aqueles dos ditos teares 
e manufaturas, em que se tecem, ou  manufaturam  fazendas grossas de algodão, que 
servem para o uso, e estuário dos negros, para enfardar, e empacotar fazendas, e para 
outros ministérios semelhantes, todas as mais sejam extintas, e abolidas em qualquer 
parte onde se acharem nos meus domínios do Brasil (...)40  

Para Fernando Novais, o contexto de sua emissão seria o de uma preocupação com o 

desenvolvimento manufatureiro de Portugal frente a uma colônia que apresentava frágeis 

iniciativas de desenvolvimento, fazendo parte de um conjunto de medidas de política colonial 

do fim do século XVIII que incluía ações para coibir o contrabando41. Entretanto, a manufatura 

portuguesa se encontrava muito mais ameaçada pelas potências europeias que pelas 

possibilidades da colônia. Novais considera a indústria portuguesa do século XVIII 

caracterizada, “de maneira impressionante”, pela pequena unidade artesanal pré-capitalista, 

com produtores independentes que atendiam a mercados locais42. O fomento à indústria teria 

sido bastante tardio, fazendo com que Portugal tivesse ao final do século enorme defasagem em 

relação a outros países da Europa.  

 Nelson Werneck Sodré destaca na base da formação brasileira colonial uma forte 

discriminação em relação às possibilidades de exploração econômica. Houve restrição ao 

investimento inicial, que coube aos donatários, assim como em relação à distribuição das terras 

e à montagem dos engenhos. “Desse conjunto de fatores decorrerá uma sociedade aristocrática, 

em que os valores do trabalho serão amesquinhados porque desclassificam”43. Ao discorrer 

sobre o trabalho escravo, levanta a questão de seu reaparecimento “numa fase histórica em que 

parecia definitivamente superado e relegado ao esquecimento (...)44”. Porém, a preponderância 

do modo feudal e a evolução rumo ao capitalismo no século XVI não contradiziam esse 

escravismo, assentado na produção agrícola para exportação. Nelson Werneck chama a esse 

regime de “produção em redoma”, na qual há submissão total à metrópole e inexistem mercado 

interno, produção pré-existente e mão de obra, além de ocorrer em uma área em que 

inicialmente o valor da terra era quase nulo. Ele considera, então, que esse novo escravismo, 

                                                           
40 EU A RAINHA, faço faber aos que efte Alvará virem. Arquivo Nacional. Disponível 
em:<http://historiacolonial.arquivonacional.gov.br/images/media/Junt%20da%20fazend%20COD439%20f27f27
vf28.pdf>. Acesso em: 20 de jan. de 2020. 
41 NOVAIS, Fernando. A proibição das manufaturas no Brasil e a política econômica portuguesa do fim do 
século XVIII. Portal de Revistas da USP, 2000, p.146, 149, 150 e 164. 
42 NOVAIS, 2019, op. cit., p.150 e 154. 
43 SODRÉ, Nelson Werneck. Formação Histórica do Brasil. Brasília: Editora Brasiliense, 14ª.ed., 2002, p.72. 
44 Ibid, p.75 e 76. 
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sistema mais atrasado que o feudal e com produtividade inferior, acaba encontrando seu lugar 

em um contexto específico. 

É inegável que a produtividade do trabalho escravo era baixa. (...) Trata-se, aqui, de 
produção em grande escala, submetida à monocultura, arrimada em técnicas 
primitivas e deficientes, fundada em mão-de-obra numerosa mas qualitativamente 
inferior, em que o escravo não é visto como indivíduo mas como multidão45. 

 O autor desenvolve seu raciocínio buscando diferenciar, de um lado, o capital comercial 

da fase mercantil e, de outro, o sistema capitalista que vinha se desenvolvendo.  

Hoje, parece claro que, embora tenha contribuído para a transformação de que resultou 
o aparecimento do modo capitalista de produção, o capital comercial, como se 
apresentava na época da expansão ultramarina, estava longe de aparentar-se e mais 
ainda de caracterizar o referido modo de produção. Como estava longe de aparentar-
se com aquilo que, no modo de produção capitalista, tem o mesmo nome de capital 
comercial. Assim, a conclusão a que leva o exame da realidade é que o Brasil iniciou 
a sua existência colonial sob o modo escravista de produção46. 

Essa caracterização dos diferentes modos de produção torna-se útil para nossa 

discussão. A visão de uma trajetória de desenvolvimento dividida em etapas pode não espelhar 

fielmente as complexas e particulares relações socioeconômicas em locais e épocas diversas. 

Entretanto, facilita a análise da dinâmica de movimentos dominantes em certas áreas, assim 

como sua relação com outros sistemas. O modo escravista de produção, apesar de distante de 

muitas características do capitalismo, ajudou a desenvolvê-lo em determinadas economias, seja 

em metrópoles como Inglaterra, França e Holanda ou em uma colônia como os Estados Unidos. 

Entretanto, não contribuiu para o seu desenvolvimento no Brasil e em Portugal. Nelson 

Werneck observa que a produção do Brasil colonial possuía enorme capacidade de acumulação, 

necessária ao capitalismo. Apesar disso, tal fato se daria não na esfera da produção, mas na da 

circulação. Sendo a produção totalmente dependente da circulação na estrutura colonial, ou 

seja, a produção do açúcar serve a sua comercialização, haveria uma transferência de renda 

constante da produção para o comércio. Nesse sentido, destaca o mesmo aspecto da apropriação 

dos lucros do açúcar apontado por Furtado. 

Este deslocamento (...) fica evidente na presença de capital comercial holandês no 
investimento inicial açucareiro, na presença de barcos holandeses no transporte do 
açúcar entre a Colônia e a Metrópole, no absoluto domínio da distribuição do açúcar 
ao mercado consumidor europeu, cuja ampliação fora um dos seus principais feitos47. 
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Não cabe aqui entrar em detalhes sobre o desenrolar da relação entre as duas nações, 

que culminou nas chamadas invasões holandesas no Brasil quando Portugal se juntou à 

Espanha, rival dos flamengos, durante a União Ibérica (1580 a 1640). Posteriormente, a 

produção de açúcar nas Antilhas pela Holanda provocou uma crise econômica na colônia 

portuguesa. Contudo, o que importa é compreender que Portugal, desde os primórdios da 

colonização, limitava-se a reproduzir um modelo econômico sem preocupações com sua 

dependência em relação a determinados fatores de produção e a economias mais desenvolvidas. 

Além disso, a comparação com outras nações também mostra a face centralizadora portuguesa: 

enquanto a empreitada ibérica seria basicamente uma realização da coroa apoiada por privados, 

em outras nações, como na Holanda, a iniciativa era de particulares apoiada pelo Estado. Nelson 

Werneck também vai ao encontro de Furtado quando aponta São Vicente como colônia de 

povoamento, relegada a segundo plano em relação às áreas açucareiras do nordeste, objeto de 

investimentos iniciais e estruturas de produção vinculadas ao capital comercial e à exportação48. 

Os dois autores observam, então, que áreas que apresentaram menos sucesso no início do 

projeto colonial, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, acabaram entre as que mais se 

desenvolveram posteriormente, em condições de atender aos novos desafios econômicos. 

Nelson Werneck Sodré define a Revolução Industrial como o “prolongado processo de 

transformação que transfere a supremacia econômica do capital comercial ao capital industrial, 

em sua última fase”49. O surgimento de novas técnicas de produção, com maquinários, energia 

e matérias primas como o algodão, teve enorme impacto na economia mundial. O colonialismo, 

nesse contexto, continuava a financiar as transformações que iriam resultar no sistema 

capitalista, como por meio do ouro brasileiro que inundou a Europa no século XVIII. Nessa 

época, vai ficando claro que o processo impulsionado por essas mudanças era incompatível com 

as limitações do sistema colonial. A abertura de novos mercados consumidores era estritamente 

necessária à expansão da produção. 

Novas relações de produção devem encontrar correspondência em nova estrutura 
social. Declinam velhas forças. Ascendem novas forças. Da luta entre elas emergirá 
uma sociedade diferente. (...) Em linhas gerais: na Inglaterra predomina o modo 
capitalista de produção; na península ibérica, o modo feudal, alimentado pela 
exploração das áreas coloniais; no Brasil, o modo escravista, com transição para o 
modo feudal em vastas zonas.50 
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Para o autor, o capital industrial leva à ascensão da burguesia e ao declínio dos senhores 

feudais em todo o mundo, inclusive no Brasil. Entretanto, a tese da existência de feudalismo na 

Península Ibérica ou no Brasil é questionada por outros estudiosos, como veremos à frente. De 

todo modo, o que interessa é a compreensão de que fortes mudanças nas estruturas produtivas 

tendem a provocar transformações significativas nos sistemas econômicos globais, o que 

podemos observar mais claramente em economias mais desenvolvidas. Nelson Werneck aponta 

duas barreiras ao inevitável processo de expansão industrial: o monopólio colonial e o 

escravismo51. Em relação à primeira, teria havido consenso entre as elites brasileiras e as forças 

externas que lideravam a transformação industrial, o que impulsionou as teses de 

independência. Entretanto, apenas a Inglaterra apoiava o fim da escravidão, da qual havia se 

beneficiado por séculos. Isso se deu por vários motivos, como o crescimento do movimento 

abolicionista pós Revolução do Haiti, a concorrência com suas colônias e a necessidade de 

fomentar mercados.  

As elites brasileiras, interessadas no livre comércio, não dispensariam o escravismo, 

base da estrutura produtiva, resistindo de forma notável às pressões inglesas e prolongando-o 

quase até o século XX. Os processos de independência na América tiveram variações 

significativas, mas, com exceção do Haiti, todos refletiram a ascensão burguesa, influenciados 

pelas Revoluções Industrial, Americana e Francesa. Nos Estados Unidos, houve ainda o 

confronto entre o norte e o sul em função das contradições regionais, enquanto que o Brasil não 

apresentava as condições para uma revolução burguesa52. O fim do sistema colonial não foi 

acompanhado por transformações no modelo produtivo, mantendo, na essência, a estrutura 

secular escravista. “Quando a classe dominante brasileira empresa a autonomia e a realiza com 

um mínimo de alterações internas, transfere, na realidade, da fase anterior à fase posterior uma 

estrutura colonial de produção”53.  

Em 1944, dois anos após a publicação de Formação do Brasil Contemporâneo por Caio 

Prado Júnior, Eric Williams lançava Capitalismo & Escravidão, obra de referência para o 

estudo da relação entre o escravismo moderno e aquele modo de produção. O autor mostra a 

transição do mercantilismo para o capitalismo sob o ponto de vista das transformações econômicas na 

Inglaterra e em suas colônias.  Williams destaca a Independência dos Estados Unidos, em 1776, 

como marco desse processo: “destruiu o sistema mercantil e desacreditou o antigo regime”. 
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Coincidindo com as etapas iniciais da Revolução Industrial, ela estimulou aquele crescente 

sentimento de repulsa ao sistema colonial que Adam Smith expressava (...)”54. A publicação de 

Smith, A Riqueza das Nações, simbolicamente se deu no mesmo ano, teorizando contra o 

mercantilismo e afirmando que a riqueza é basicamente oriunda do trabalho, colocando por 

terra o discurso de considerar uma nação próspera como aquela que acumulasse metais 

preciosos sob um governo centralizador. Williams mostra como as Índias Ocidentais Britânicas, 

após a Independência Americana, começam a se tornar insignificantes para a economia inglesa. 

Assim, a Inglaterra, responsável por boa parte do sistema escravista e monopolista colonial, 

altera radicalmente sua política no final do século XVIII. 

Williams afirma que o açúcar do mundo britânico sofria pouca concorrência até o início 

dos anos 1780, fato que se alterou com o incremento da produção na colônia francesa de São 

Domingos, de maior área, solo mais fértil e menos esgotado55. A produção britânica de açúcar 

na América Central, baseada na escravidão e sob forte concorrência, já não interessava tanto ao 

governo, aos investidores e à sociedade inglesa de forma geral. Os capitais e o discurso político 

ingleses passam a adotar uma postura refratária ao colonialismo, pois a venda de mercadorias 

em mercados livres passou a ser mais atraente. O discurso abolicionista ganhou cada vez mais 

força, e estendeu seu questionamento a outros países. Ou seja, em dado momento, tornou-se 

mais interessante para a Inglaterra estimular internamente sua produção industrial e vendê-la, 

sem barreiras. Sua dominação e liderança econômica não mais deveriam ser realizadas no 

âmbito de sistemas escravistas fechados e centralizados. O nascente capitalismo industrial 

inglês demandava negociações de seus produtos, quase sem concorrentes, em países abertos à 

importação, rompendo os monopólios tradicionais do tráfico de escravos, ou seja, a 

exclusividade em transações comerciais América-Europa-África. Para estimular a entrada de 

mercadorias inglesas em todos os mercados, era necessário, além do fim dos monopólios e do 

tráfico, a diminuição da influência de outros países na África.  

A Revolta de São Domingos (1791-1804), que levou à independência do Haiti, destruiu 

o comércio de açúcar francês, mas não impediu a derrocada das Índias Ocidentais Britânicas. 

A produção cubana, somada à brasileira, rapidamente ocupou o seu lugar. “Em 1806, o 

excedente de açúcar na Inglaterra montava a seis mil toneladas. A produção tinha de ser 

diminuída. Para restringir a produção, o tráfico de escravos devia ser abolido”56. O subsidiado 
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açúcar das Índias Ocidentais, além de não conseguir mercado internacional, ultrapassava 

bastante o consumo interno da Inglaterra, que mudou radicalmente de discurso em algumas 

décadas, substituindo a defesa do sistema monopolista escravocrata pelas oportunidades que o 

capitalismo apresentava. “O poderio mecanizado da Grã-Bretanha estava pondo o mundo 

inteiro a seus pés. A Inglaterra vestia o mundo, exportava homens e máquinas e se tornara o 

banqueiro do mundo”57. Além da liberdade de comércio que se opunha ao sistema colonial, é 

importante considerar que as exportações britânicas de manufaturados eram pagas com 

produtos primários, como o açúcar do Brasil, de Cuba e da Índia, aumentando a pressão sobre 

as colônias britânicas58. 

Williams considera a primazia dessas questões econômicas para os ingleses como o 

golpe fatal no colonialismo e no escravismo no século XIX, levando-os a abolir o tráfico em 

1807, a escravidão em 1833 e a preferência do açúcar em suas colônias em 1846, além de 

exercer enorme pressão mundial para o fim da mão de obra compulsória59. 

Os capitalistas primeiro estimularam a escravidão nas Índias Ocidentais e depois 
ajudaram a destruí-la. Quando o capitalismo britânico dependia das Índias Ocidentais, 
eles a ignoravam ou defendiam. Quando o capitalismo britânico achou-a uma coisa 
incômoda, eles destruíram a escravidão nas Índias Ocidentais.60 

Ao final de sua obra, o autor faz um interessante comentário sobre a atuação humana 

em proveito próprio, com os devidos limites que sua visão permitiria, a despeito do resultado 

histórico dessas atividades. Comerciantes, industriais e políticos ingleses da época teriam 

consciência de seus interesses de curto prazo, mas não poderiam prever os resultados de longo 

prazo de suas escolhas. Nesse sentido, o capitalismo comercial do século XVIII ou 

mercantilismo enriqueceu a Europa com a escravidão e o sistema colonial. Entretanto, acabou 

contribuindo para o surgimento do capitalismo industrial do século XIX, que soterrou seu 

antecessor. A perda das colônias americanas do Norte, que na época pareceu uma tragédia, 

acabou por inaugurar para a Inglaterra uma era de riqueza e poder muito maior que a anterior61. 

Assim, interesses econômicos imediatos podem levar a escolhas que conduzem a caminhos 

desconhecidos e, por vezes, contraditórios com as opções tomadas anteriormente.   
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A análise de Williams mostra uma guinada de posição inglesa em relação à escravidão 

basicamente pautada por interesses econômicos. Embora o autor não despreze a importância 

dos movimentos abolicionistas, considera sua oportunidade de voz no contexto de 

transformações econômicas. Segundo Marquese, a pesquisa de Williams distanciou-se das 

interpretações da época, desenvolvidas desde o século XIX no âmbito da chamada “escola 

imperial”62. Essa linha de pensamento legitimava o imperialismo, destacando sua capacidade 

moral de ajudar povos atrasados e o papel dos movimentos humanitários e religiosos na 

transição do século XVIII para o XIX. O livro de Williams não obteve reconhecimento 

imediato, sendo impulsionado nos anos 1960 em um contexto de independência de nações 

africanas, revolução na América Latina e movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. No 

Brasil, Marquese identifica a relação de Capitalismo & Escravidão com Formação do Brasil 

Contemporâneo. As duas obras destacaram a importância do Novo Mundo e da escravidão para 

o capitalismo europeu, e a herança colonial negativa para as nações do Caribe e da América 

Latina. A visão de Williams, que influenciou tanto Celso Furtado quanto o grupo de sociólogos 

da Universidade de são Paulo ligados a Florestan Fernandes e Roger Bastide, foi importante 

para a crítica das teses da democracia racial brasileira. Além disso, forneceu a base 

interpretativa para autores que são referências para o estudo do escravismo brasileiro, como 

Emília Viotti da Costa e Fernando Novais.   

Marquese cita a influência de Capitalismo & Escravidão inclusive sobre autores que 

nos anos 1970 enfatizaram o conceito de modo de produção escravista colonial, sendo críticos 

do modelo de Williams e da abordagem de Caio Prado Jr., como Jacob Gorender e Ciro 

Flamarion63. Este último, aliás, veio a ser um dos maiores críticos de Williams nos anos 1980, 

em que a crise econômica e a redemocratização, com a profissionalização do ofício de 

historiador e a redescoberta de arquivos, levaram a novos trabalhos e vertentes de pesquisa da 

escravidão. Flamarion fez alusão aos questionamentos da obra de Williams de historiadores 

norte-americanos e ingleses desde o final dos anos 1960, particularmente em relação ao peso 

do escravismo para a acumulação capitalista e à importância das questões econômicas para o 

fim do tráfico e da escravidão. Assim, fatores como crescimento da população inglesa, 

progresso da agricultura, inovações tecnológicas e recursos minerais teriam tido mais peso para 

a Revolução Industrial que o comércio colonial. Quanto ao segundo aspecto, não concordavam 

que a industrialização britânica tivesse interesse imediato no fim da estrutura colonial, 
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voltando-se para as explicações humanitárias ou para os movimentos democráticos e sociais do 

final do século XVIII a meados do século XIX. Porém, na década de 1980, novo debate se 

inicia, e a tese de Williams volta à discussão.  

Rafael Marquese considera que a historiografia brasileira da década de 1950 a 1970 

procurou discutir o problema da formação do capitalismo no país64. Embora tenha havido 

abordagens e resultados bastante diversos, suas análises consideraram o tempo longo, a visão 

global, que inseria o Brasil no cenário internacional e privilegiava as estruturas econômicas e 

sociais em detrimento dos fatos políticos. Assim, havia tanto aqueles que consideravam que 

desde o início a colonização e o escravismo foram guiados pelo capital comercial e pela lógica 

capitalista, quanto aqueles que os consideravam submetidos a uma lógica pré-capitalista. Nos 

anos 1970, surgem dois outros modelos mais complexos nesse debate. No primeiro, a 

escravidão, o exclusivo comercial e o comércio triangular entre Europa, África e América são 

entendidos como essenciais para a formação do capitalismo industrial inglês. Já o segundo 

modelo procurou compreendê-los sob a ótica das relações de produção internas, não redutíveis 

às determinações externas da expansão europeia, constituindo nas Américas um modo singular 

de produção, embora articulado ao capitalismo em formação. Entretanto, no final da década, 

ambos já demonstravam esgotamento em função de fatores internos e externos como a esquerda 

pós-1968, a crise do marxismo e do estruturalismo, as novas causas políticas, o neoliberalismo, 

a crise econômica e a redemocratização dos anos 1980 e a profissionalização do ofício de 

historiador.  

Nesse cenário, acabou ocorrendo um distanciamento da interpretação estruturalista da 

escravidão brasileira. Novos polos de produção acadêmica e abordagens trouxeram grande 

renovação para a historiografia, voltando o olhar para especificidades locais e considerando os 

escravos como sujeitos ativos. A partir da década de 1980, passou-se a contemplar 

particularidades do escravismo e a utilizar documentação pouco explorada sob prismas 

inovadores. Entretanto, houve uma perda em função do abandono do conceito de capitalismo, 

enxergado como uma abstração ou como um determinismo externo à sociedade escravista, 

ocorrendo um distanciamento dos processos históricos de longa duração e dos quadros globais 

nos quais se inseriram esses sistemas. Marquese cita Silvia Hunold Lara e Sidney Chalhoub 

como exemplos dessa historiografia que desconsideraria a esfera do capital e a divisão 
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internacional do trabalho65. Assim, “passaram a ignorar como os processos históricos mais 

amplos que levaram à fundação do Estado nacional brasileiro e balizaram sua inscrição na arena 

mundial do século XIX se relacionaram com o chão escravista de nosso país”66. Marquese 

também critica a obra O arcaísmo como projeto (1996), de Fragoso e Florentino, por 

compreender a economia colonial como dotada de certa autonomia em relação ao mercado 

externo e destacar o caráter não capitalista e arcaico dos senhores, parecendo querer explicá-la 

fundamentalmente de “dentro” 67.  

Conforme Marquese, Williams teve o mérito de considerar os processos históricos de 

longa duração e o contexto mundial no qual se inseriam os sistemas escravistas, sendo um dos 

pioneiros em associar desenvolvimento capitalista e colonização68. Simultaneamente, 

apresentava um modelo analítico que enxergava a unidade do processo histórico colonial na 

América e no Velho Mundo (Europa e África), no que passou a se chamar “História Atlântica”. 

O autor afirma que movimentos sociais, políticos e econômicos contemporâneos estimulam 

uma historiografia global, mais abrangente, que contemple “diferentes dimensões temporais e 

espaciais, variando escalas de observação, articulando estruturas e eventos (...)”69. Entretanto, 

adverte para duas dificuldades. A primeira seria o fracasso de abordagens semelhantes, como a 

história universal (world history). A segunda se daria em função de haver diferentes definições 

de história global, afirmando que ela deveria considerar totalidades abertas, com suas 

contradições e movimentos, “fragmentos do globo integrados por meio de laços diversos 

(econômicos, sociais, políticos, culturais) que assumem uma dada configuração dinâmica e 

sistêmica”70. Uma dessas totalidades abertas, a escravidão atlântica, demandaria uma agenda 

de pesquisa para analisar sua multiplicidade temporal e relações com o capitalismo histórico.   

Nesse sentido, Marquese cita a obra de Robin Blackburn, que dividiu a escravidão 

atlântica em “escravidão barroca” (séculos XVI ao XVIII), “escravidão moderna” (século 

XVIII) e “nova escravidão” (século XIX), valendo-se do modelo de Tomich para a escravidão 

oitocentista71. Essa divisão consideraria as descontinuidades estruturais das várias fases do 
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trabalho compulsório, com inúmeras relações históricas “transformando e sendo transformadas 

pelo capitalismo mercantil e, posteriormente, pelo capitalismo industrial”. Marquese 

compreende a história da escravidão atlântica a partir de “arranjos específicos em tempos 

plurais, mantendo-se até o final do século XIX como força indissociável do capitalismo 

histórico”. Ou seja, caberia compreender “como os múltiplos estratos de tempo da escravidão 

atlântica se relacionaram aos múltiplos estratos de tempo do capitalismo histórico”72. Destaca, 

então, a proximidade de seu trabalho com o de Dale Tomich, que no final da década de 1980 

retoma a discussão do papel da escravidão nas Américas na formação do capitalismo.  

Tomich ressalta a dificuldade de compreensão histórica da escravidão na trajetória do 

capitalismo, considerando a relação entre mercado e produção, na medida em que se trata de 

uma forma de trabalho não tradicional (não remunerada) viabilizada por relações de 

dominação73. O autor discute as teorias econômicas que buscaram analisar a questão, 

começando pela neoclássica, a que atribui um caráter apenas técnico de determinação da 

alocação ideal de recursos. A economia clássica compara o retorno sobre o capital do trabalho 

escravo com o do trabalho livre, a fim de determinar se o escravismo conferia um resultado 

mais produtivo que o justificasse em plena era de ascensão capitalista. Essa teoria priorizaria a 

formação de preços no contexto de categorias de análise econômica consideradas universais, 

desprezando as relações sociais de produção e históricas existentes.  

Pressupondo a validade das categorias econômicas, a teoria neoclássica elabora e 
sustenta um persistente dualismo entre análise econômica e processo histórico. As 
categorias econômicas são vistas como independentes da história, ao passo que todos 
os fenômenos sociais, políticos, culturais ou ideológicos passam por contingentes, 
sendo avaliados segundo categorias universais de racionalidade econômica. (...) Essa 
abordagem anistórica esconde as relações de poder e domínio que constituem a 
atividade econômica por trás da fachada da troca pura e do ator racional74. 

Tomich discorre sobre a visão marxista de Eugene Genovese (1967), que considera a 

importância da superestrutura nas relações sociais da escravidão no sul dos Estados Unidos75. 

Assim, definia a economia escravista pela relação senhor-escravo e associava o capitalismo 

exclusivamente ao trabalho assalariado. O sul escravocrata teria sido um enclave isolado, pré-

moderno e pré-capitalista. A escravidão, nesse contexto, seria como um desvio de curso no 

desenvolvimento capitalista. Entretanto, como a teoria neoclássica, ela é avaliada de acordo 
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com padrões econômicos universais. Além disso, sua relação com a economia mundial 

capitalista é subestimada, como se estivessem em contextos independentes. Dale Tomich 

comenta também a teoria dos sistemas mundiais de Immanuel Wallerstein, que enxerga o 

capitalismo pela ótica da divisão internacional do trabalho a partir de regiões particulares 

integradas ao mercado mundial76. Essa teoria propõe a divisão do mundo em países centrais, 

semiperiféricos e periféricos, com algum grau de mobilidade, de acordo com seu papel dentro 

do sistema econômico. O capitalismo não corresponderia a algo universal e abstrato, nem se 

limitaria ao trabalho assalariado, incluindo múltiplas formas de produção. O escravismo, nessa 

ótica, não teria sido apenas compatível, mas parte integrante do capitalismo moderno. 

Entretanto, Tomich ressalta a rigidez da associação das formas de trabalho à divisão do mundo 

proposta. 

(...) na medida em que são reconhecidas nos termos da teoria, as diferenças entre 
formas distintas de organização do trabalho são tratadas como casos particulares das 
condições gerais dadas do sistema. O trabalho assalariado, o arrendamento, o trabalho 
compulsório e outras formas de trabalho social são assim encarados como atributos 
do centro, da semiperiferia e da periferia77. 

De forma geral, todas essas teorias interpretam o sistema capitalista com foco no 

trabalho assalariado ou no mercado mundial78. Assim, tomando-se o trabalho remunerado, o 

escravismo seria considerado pré ou não capitalista. Entretanto, se a abordagem priorizar a 

produção para o mercado, a escravidão teria sido parte (importante) do capitalismo. Mesmo 

nesse último caso, não se considerariam as particularidades das relações de produção 

escravistas. O autor explora essa oposição, que implica em outras dicotomias. 

O pressuposto de que a escravidão é incompatível com o mundo moderno persistiu ao 
longo do século XX. Nesse enquadramento, o debate dos estudiosos concentrou-se 
em saber se fatores materiais ou morais foram mais importantes para a sua extinção. 
(...) Uma visão, que enfatiza o papel da Grã-Bretanha como precursora de uma 
moderna ordem política, econômica e ideológica, assemelha-se a um tipo de teoria do 
efeito dominó. Quando a Grã-Bretanha aboliu o tráfico de escravos, o destino da 
escravidão africana nas Américas estava selado, e puseram-se em movimento forças 
que de maneira lenta e desigual, porém inevitável, desmantelaram essa instituição 
peculiar em todo o hemisfério. (...) A outra visão põe em relevo as histórias nacionais 
das várias sociedades escravistas das Américas. Em sua perspectiva, as contradições 
“internas” da escravidão são realçadas, e num caso após o outro as relações escravistas 
dão lugar a uma forma mais elevada de racionalidade econômica79. 

                                                           
76 Ibid., p.32 e 33. 
77 Ibid., p.34. 
78 Ibid., p.54. 
79 Ibid., p.82. 



40 

 

Tomich destaca, então, as especificidades da escravidão no século XIX, no qual, ainda 

que sob forte ataque, experimentou o auge em certas regiões. Ou seja, não houve uma única 

trajetória, mas processos específicos de extinção do tráfico e de abolição decorrentes de 

legislação, revolução e guerra civil em locais e períodos diferentes. Tal fato aponta para a 

existência de “sistemas escravistas particulares na economia mundial”, que atenderam, 

historicamente, a demandas de matérias-primas na Europa que possuíam mercados garantidos 

em função do monopólio colonial80. Essa política mudou do século XVIII para o XIX, com a 

crescente hegemonia da Inglaterra, que demandava quantidades cada vez maiores de produtos 

primários como algodão, café e açúcar, pautando a produção e o consumo mundiais. Nessa 

nova ordem, os ingleses entraram nos mercados de outras potências, fornecendo manufaturas, 

máquinas, embarcações e crédito, promovendo a integração do mercado internacional e a 

reestruturação da divisão do trabalho81.  

Figura 1 – gráfico histórico (1500-1866) com estimativa de escravos embarcados na África e desembarcados em 
todo o mundo, com destaque para o ano em que ocorreu o auge do tráfico (1829). Fonte: Viagens em Escravo: 
Tráfico Transatlântico de Escravos. Disponível em: <http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates>. 
Acesso em: 11 fev 2019. 

Nesse contexto, a Inglaterra promovia a extinção do escravismo e pressionava outras 

nações, enquanto se beneficiava no comércio do trabalho compulsório ainda existente em certos 

locais, onde a mão de obra chegou a ser até incrementada em função da demanda.   

Os mesmos processos que contribuíram para a abolição da escravidão no Império 
britânico redundaram na intensificação da produção escrava em outras partes do 
hemisfério. A demanda de algodão, café e açúcar atingiu proporções sem precedentes 
durante o século XIX, e a produção dessas safras revitalizou a escravidão em Cuba, 
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nos Estados Unidos e no Brasil como parte dessa emergente divisão capitalista 
internacional do trabalho82. 

A esse novo movimento do sistema escravista em alguns países, resultado da 

reestruturação do capitalismo internacional no século XIX, Tomich chama de segunda 

escravidão. Tal movimento, em função de suas especificidades, poderia ser destacado da 

escravidão moderna geral e sua função no sistema capitalista internacional a partir do século 

XVI. Assim, o autor considera que não houve um processo evolutivo único no escravismo e em 

sua abolição, mas “relações complexas, múltiplas e qualitativamente diferentes dentro dos 

processos globais de acumulação e divisão do trabalho”83. Isso levou, no século XIX, à 

coexistência em diferentes locais de relações de trabalho distintas, livre e compulsória, em um 

contexto de quebra de monopólios, competição internacional e aumento crescente da demanda. 

 

Figura 2 – gráfico histórico (1500-1860) com estimativa de escravos embarcados na África e desembarcados no 
Brasil, com destaque para o ano em que ocorreu o auge do tráfico (1829). 
Fonte: Viagens em Escravo: Tráfico Transatlântico de Escravos - 2019.   
  

Rafael Marquese e Ricardo Salles analisam essa retomada do escravismo em Cuba, 

Brasil e Estados Unidos enquanto retroagia ou era extinto em outras áreas, desenvolvendo a 

discussão sobre a segunda escravidão84. A primeira escravidão teria ocorrido entre 1520 e 

1800, no ocaso do feudalismo e primórdios do capitalismo. A segunda escravidão, porém, se 

associaria a um processo intenso de industrialização e acumulação, sobrevivendo aos fortes 
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movimentos sociais e econômicos que extinguiram o escravismo nas colônias francesas e 

britânicas85.  

(...) o ano de 1808 assinalou o início do internacionalismo da pressão antiescravista 
britânica, após o sucesso do movimento abolicionista em proibir o tráfico para as 
Antilhas (...) a expansão do escravismo oitocentista ocorreu em um quadro mundial 
político e ideológico profundamente hostil à instituição. (...) Esta, aliás, foi uma marca 
de nascença da construção do Estado nacional brasileiro: a pressão constante da Grã-
Bretanha, ininterrupta por quase meio século, contra um dos fundamentos da riqueza 
nacional (...) Manter o funcionamento do fluxo negreiro transatlântico, na 
contracorrente do poder militar e diplomático britânico e na informalidade do tráfico 
ilegal, exigiria a construção de um forte consenso dentro dos marcos do Estado 
nacional brasileiro sobre sua imperiosidade para o novo país86. 

Marquese, em artigo com Waldomiro Júnior, remete novamente à obra de Tomich, 

destacando as “profundas descontinuidades espaço-temporais da escravidão oitocentista: sob o 

manto de uma aparente continuidade, o que se observa no arranque escravista de Brasil, Cuba 

e Estados Unidos é uma profunda reconfiguração sistêmica da instituição”87. Ou seja, seria a 

aludida nova temporalidade, uma nova escravidão no século XIX. Apesar de mais curta, teria 

sido intensa, com incremento do tráfico, principalmente no Brasil, alinhado à expansão do 

capitalismo. Os autores discutem mais uma vez a historiografia sobre o tema, que teria se 

iniciado com os abolicionistas, enfatizando aspectos morais e a crença no progresso como as 

causas do fim da escravidão, em uma concepção temporal linear88. Até mesmo Williams, com 

sua tese inovadora, teria adotado o mesmo tempo histórico que os abolicionistas, “um tempo 

uniforme do século XVI ao século XIX”.  

Em uma linha diferente, segundo Marquese e Júnior, a New Economic History, 

questionou a ineficiência do escravismo e sua incompatibilidade com a economia industrial, 

tentando demonstrar a superioridade do trabalho escravo na agricultura norte-americana em 

relação ao livre. Não teria sido a questão econômica a solapar suas bases, mas a política e a 

moral. Em relação ao tempo histórico, essa vertente considera a racionalidade da escravidão na 

alocação de recursos, o que lhe dá um caráter atemporal. Entretanto, o abolicionismo teria seu 

tempo específico, remetendo à conceituação de tempo histórico das teorias citadas89. Destacam 

ainda os estudos que enfatizam o papel dos escravos na luta pela liberdade, citados 
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anteriormente, como os de Emília Viotti da Costa e Sidney Challoub, observando que têm o 

mérito de considerá-los “sujeitos históricos plenos”, mas “podem exagerar a potência 

transformadora dos indivíduos”, além de possuírem “uma lógica única, universal e atemporal, 

da busca incessante pela liberdade”90. Assim, prevaleceria em todas essas teorias uma 

linearidade temporal do século XVI ao XIX, quando a escravidão teria sido condenada pela 

esfera econômica, pelo abolicionismo ou pelos próprios escravos.   

Em oposição à New Economic History, Gorender afirma que o capitalismo pressupõe o 

trabalho assalariado, obtendo a acumulação originária da escravidão “antes de estabelecer o 

trabalho juridicamente livre como princípio universal”, extinguindo o escravismo ao longo de 

seu desenvolvimento91. O autor questiona os cálculos que apontam o trabalho remunerado como 

mais caro, pois se baseariam apenas no valor de aquisição do escravo e no custo de sua 

manutenção. Assim, desconsiderariam o “custo da vigilância”, o estímulo à produtividade pelo 

castigo (e não pelo ganho financeiro) e sua “rigidez”, que impediria a gestão da mão de obra de 

acordo com as necessidades. As empresas administram empregos conforme a demanda, 

flexibilidade inexistente no escravismo, que pressupõe imobilização do capital na aquisição do 

cativo e seu sustento posterior, a despeito da conjuntura. A racionalidade escravocrata só 

existiria em mercados monopolizados coloniais, com baixa concorrência, persistindo por 

fatores geoclimáticos na produção de bens como o café brasileiro e o algodão do sul dos Estados 

Unidos. 

O trabalho escravo só teve viabilidade em economias agroexportadoras. Em sua 
massa, o escravo era um trabalhador pouco qualificado, apropriado a tarefas de uma 
agricultura baseada em tecnologia exigente quase somente de esforço manual. No 
decurso de mais de três séculos, não foram muitas as inovações ocorridas no âmbito 
da agricultura escravista colonial92. 

Em seguida, em uma abordagem schumpeteriana, acrescenta a importância das 

transformações tecnológicas para a concorrência e a produtividade no sistema capitalista. 

O trabalho escravo seria totalmente inadequado a um sistema econômico em que, sob 
o acicate da concorrência e da obrigação incessante de reduzir custos de produção e 
aumentar a produtividade, as inovações técnicas se impõem sucessivamente e 
engendram revoluções tecnológicas frequentes. Em suma, o trabalho escravo só foi 
lucrativo em regime de preços de monopólio93. 
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A visão de múltiplas temporalidades do escravismo certamente facilita a compreensão 

do tema, levando em conta as especificidades regionais, a complexidade das relações 

econômicas e o caráter diferenciado da escravidão final. Vai além das posições que disputam o 

protagonismo do social ou da economia ao fim desse sistema e da discussão se o trabalho 

compulsório era incompatível com o capitalismo ou mais eficiente que o livre. É provável que 

esses debates não cheguem a uma conclusão, pois, além da natural dificuldade das posições 

absolutas, houve diferenças significativas na empresa escravista inclusive na mesma 

temporalidade histórica. Comparando-se a segunda escravidão dos Estados Unidos com a 

brasileira, observamos grande diferença na gestão da mão de obra, dado que contesta o senso 

comum de que a escravidão teria sido menos cruel no Brasil que naquele país.  

O cotejo com os Estados Unidos tornou-se cada vez mais desfavorável, em particular 
quando se comparavam as populações negras de pouco antes das respectivas abolições 
com o total de africanos importados por cada formação escravista durante os quase 
quatro séculos de vigência do tráfico atlântico. Desse modo, apesar de haver 
importado quase 4 milhões de africanos até 1850, em 1872 existia apenas 1,5 milhão 
de escravos no Brasil. Enquanto isso, em 1860 os Estados Unidos possuíam mais de 
4 milhões de cativos, em que pese haverem conhecido o desembarque de apenas um 
décimo dessa cifra em africanos (...) Mesmo levando em consideração os padrões 
diferenciados de manumissões, era evidente um crescimento natural alto da escravaria 
do Velho Sul, ao contrário do que ocorria no Brasil94. 

Estes dados mostram que havia nos Estados Unidos uma preocupação com a reprodução 

e a longevidade dos escravos, o que geralmente se atribui a seu custo maior que no Brasil. Mas 

outros fatores poderiam influenciar esse processo, como uma ótica mais “capitalista”, se assim 

considerarmos a propensão a maximizar os lucros, dando algum sentido à tese da New 

Economic History. No Brasil, prevaleceria uma visão de curto prazo para a amortização do 

investimento, com intensificação das jornadas de trabalho95. É interessante notar como o norte 

dos Estados Unidos se lançou à guerra (Guerra de Secessão, de 1861 a 1865) havendo quatro 

milhões de escravos no país, mão de obra nada desprezível para uma economia emergente e 

que, ainda que possuindo uma economia diversificada, exportava bens primários. No Brasil, à 

época da Abolição, seriam cerca de 700 mil. Conforme Salles, a guerra civil “opunha duas 

sociedades antagônicas numa disputa sobre o controle do aparelho de Estado e não por razões 

de ordem moral ou mesmo de interesses econômicos imediatos”96. Gorender também destaca a 

diferença do processo abolicionista dos Estados Unidos, abrupto e causador de uma guerra civil, 
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em relação ao brasileiro, gradual e prolongado por décadas97. As transformações sociais e 

econômicas no Brasil, em geral, tenderiam a ser adiadas e negociadas ao máximo com um 

número limitado de atores, não atendendo às necessidades do momento em que são promovidas. 

Nesse contexto, é inevitável que ocorram uma série de consequências em todos os campos quanto ao 

modelo de sociedade que acaba por se estabelecer.  

Florentino diz que o escravismo brasileiro, ao se beneficiar dos baixos preços de 

aquisição, adotava “estratégias de reprodução econômica no encurtamento do intervalo entre o 

dispêndio da compra do escravo e sua amortização”98. Isso fortaleceria os traficantes, que 

absorviam grande parte (ou a maior) dos lucros. Como relata Ewbank, ao ouvir um comentário 

sobre a chegada de um navio negreiro: “(...) as maiores fortunas daqui, com raras exceções, 

foram feitas pelo tráfico de escravos”99. Para Salles, o tráfico foi um dos negócios mais 

rentáveis por três séculos100. Manolo Florentino aponta sua força ao questionar como as elites 

brasileiras resistiram às pressões inglesas por décadas: “Algo mais orgânico deveria unir não 

uma indeterminada “economia escravista”, mas sim os traficantes, ao Estado e à sociedade 

coloniais”101. Para o autor, o tráfico era o “mais importante setor de acumulação endógeno à 

colônia”, imprescindível para substituir a escravaria de baixa expectativa de vida e 

reprodutibilidade e com força política e econômica para desafiar a Inglaterra e suportar os 

prejuízos advindos de sua repressão à atividade do tráfico negreiro102.  

Sempre vale lembrar a que ponto chegaram as relações do Brasil com a Inglaterra à 

época em função do tráfico de escravos. Caldeira destaca que o Slave Trade Suppression Act 

ou Aberdeen Act, ato do parlamento britânico de 1845, autorizava o aprisionamento e a 

destruição de quaisquer embarcações em águas internacionais pela simples suspeita de que 

estariam traficando escravos103. Após o Bill Aberdeen, a Inglaterra passou a destruir 

ostensivamente a frota mercante brasileira. Para o autor104, apesar das duras pressões históricas, 

poucos no Brasil imaginavam até onde iria a obsessão britânica de acabar com os navios 

negreiros em 1850. Os britânicos passaram a realizar ataques diretos aos portos brasileiros, 

atirando contra embarcações e trocando tiros com uma fortificação em Paranaguá. Segundo 
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Caldeira, em 40 anos de pressão e conflito, os ingleses teriam apreendido ou destruído 

aproximadamente 850 barcos, arrasando a grande maioria da frota brasileira, principalmente as 

embarcações capazes de realizar grandes viagens105. Como consequência dessa política, o 

Brasil foi profundamente abalado também nas atividades de comércio internacional fora do 

tráfico de escravos.  

Fragoso e Florentino destacam outros aspectos da economia colonial brasileira 

associados à escravidão, que viabilizava a produção de mão de obra a baixo custo por meio da 

violência106. A restrita circulação de bens e moeda, a escassez de crédito e o desperdício dos 

resultados da atividade produtiva, somados ao baixo valor da terra, trabalhada com tecnologias 

primitivas, poderiam caracterizar uma economia de natureza pré-capitalista. Essa mesma 

economia, entretanto, tinha função relevante no capitalismo internacional, frente ao qual 

apresentava clara limitação quanto às suas possibilidades de desenvolvimento e certa autonomia 

quanto a sua reprodutibilidade, no âmbito das funções nas quais estava alocada. 

(...) os baixos custos por meio dos quais esta economia se reiterava permitiam que, ao 
longo do tempo, parcelas expressivas do sobretrabalho social fossem esterilizadas sob 
diversas formas (entesouramento, gastos conspícuos etc.) (...) Uma economia assim 
estruturada, marcada pelo controle interno de fatores de produção baratos, ensejará a 
possibilidade de uma relativa autonomia das flutuações coloniais frente às do mercado 
internacional.107. 

Para Salles, a expansão do capitalismo inglês do início do século XIX marcou, 

historicamente, uma fase de maior vinculação dos processos históricos internos locais à 

conjuntura externa108. Ao mesmo tempo, o desmonte do colonialismo fez surgir novas nações, 

que buscaram se posicionar em um novo cenário competitivo, ocupando determinado lugar na 

economia internacional. Nesse contexto, as sociedades escravistas já vinham de uma divisão 

internacional do trabalho como produtoras de bens primários e importadoras de capital. 

Entretanto, a contradição entre essas sociedades e o “modelo capitalista” se acirrou, com o 

capitalismo entrando em sua fase imperialista de abertura de mercados e generalização do 

trabalho livre. Os Estados Unidos resolveram essa contradição com uma guerra civil, enquanto 

o Brasil administrou um confronto externo de décadas com a Inglaterra. 
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 A breve síntese apresentada de teorias da formação brasileira e da História econômica 

sobre escravidão e capitalismo não teve a pretensão de se aprofundar ou de adotá-las 

integralmente como base interpretativa, mas apresentar parte dos argumentos com os quais esse 

trabalho dialoga. Todavia, é forçoso pontuar que também defendemos que, qualquer que seja a 

base teórica utilizada, a relação de causa e consequência proposta na pesquisa se mantém. 

Podemos considerar que o escravismo moderno teve uma linearidade ou viveu momentos 

distintos. Que a escravidão era ou não incompatível com o mundo moderno ou que o trabalho 

escravo, em certas regiões e épocas, seria mais eficiente que o livre. Que o escravismo foi 

extinto mais por motivações econômicas que por políticas e morais, ou o inverso. Que o 

escravismo colonial foi um sistema mais fechado ou integrado ao capitalismo internacional. 

Acreditamos que em todas essas teses caberia a proposição de que a escravidão não permitiu a 

criação de condições para o desenvolvimento do capitalismo moderno e industrial no Brasil. 

De acordo com Salles, “(...) a escravidão moderna, quando forma dominante e prolongada em 

largo período histórico de estruturação econômica, foi o fator decisivo na organização de 

determinadas sociedades”109. Assim, esse sistema construiu relações e estabeleceu bases que 

vão além do aspecto meramente econômico, repercutindo bem além de seu tempo. E tais bases 

foram atravessadas, no nosso entender, pela herança ibérica nas relações de trabalho. 

 

1.2 Herança portuguesa na colônia 

 

Como dissemos, neste capítulo iremos acrescentar à dinâmica econômica parte da 

dimensão cultural que se estabeleceu na Corte. Antes de entrarmos na discussão teórica, 

novamente apresentaremos o estranhamento de um viajante estrangeiro diante de uma situação 

trivial; ou, ao menos, corriqueira na sociedade que ele descrevia. O importador e negociante 

inglês John Luccock afirma que o diminuto esforço caseiro das damas da sociedade carioca no 

início do século XIX era “contrariado por inclinação natural” em função da quantidade de 

escravos que possuíam para servi-las, relatando um episódio caricato que presenciou em uma 

residência.  

Isso eu vi levado a um extremo tal que seria ridículo se não fosse algo de pior, e 
lamento ter que acrescentar que semelhantes espetáculos não são nada raros. Achava-
se uma dama sentada sobre uma esteira (numa manhã em que a fui visitar), cercada 
de muitas escravas ocupadas em trabalhos de agulha; junto dela e ao alcance de sua 
mão estava pousado um cangirão d’água. Em certo momento, interrompeu a conversa 
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para gritar por uma outra escrava que estava em local diferente da casa. Quando a 
negra entrou no quarto, a senhora lhe disse: “Dê-me o cangirão”. Assim o fez ela, sua 
senhora bebeu e devolveu-lho; a escrava recolocou o vaso onde estava e retirou-se 
sem que parecesse ter dado pela estranheza da ordem, estando talvez a repetir o que 
já fizera milhares de vezes antes.110 

O episódio remete claramente à ênfase na posição social e à desvalorização do trabalho 

manual. As origens dessa desvalorização já foram apontadas por importantes autores, como 

Sérgio Buarque de Holanda, que destacou a repulsa à moral do trabalho – sobretudo aquele que 

visava o lucro - por parte dos ibéricos católicos ainda nos séculos XV e XVI111. O autor aponta 

que não se pode deixar de considerar historicamente sua psicologia, pois para eles essa moral 

aviltaria, caracterizando um desapreço à atividade utilitária. Vários autores consideraram que 

essa cultura se originou no escravismo. Emília Viotti da Costa enfatiza a enorme influência 

desse sistema, numa terra de senhores e escravos. “O trabalho que dignifica à medida que se 

resume no esforço do homem para dominar a natureza na luta pela sobrevivência corrompe-se 

com o regime da escravidão (...). Nesse caso, ele se degrada aos olhos dos homens”112. Se na 

sessão anterior discutimos escravidão e capitalismo, agora abordaremos a tradição ibérica nesse 

contexto e sua relação com a formação do Estado português. 

A análise da herança ibérica na historiografia brasileira clássica não pode prescindir das 

obras de Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil, 1936) e Raimundo Faoro (Os Donos do 

Poder, 1958). Os autores utilizaram abordagens weberianas para compreender nossa formação 

a partir do desenvolvimento da sociedade portuguesa desde o século XV. Nesse sentido, alguns 

conceitos e argumentos do pensador alemão serão úteis não só para a discussão das obras 

citadas, mas também para este trabalho como um todo. Weber, em A Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo, empreendeu um estudo seminal analisando a mudança de mentalidade 

que teria ocorrido para o desenvolvimento capitalista. O autor partiu da premissa de que 

predominava a fé protestante entre proprietários do capital, empresários e mão de obra qualificada das 

empresas de uma forma geral, construindo um sujeito histórico mais adequado às mudanças 

necessárias àquele sistema econômico. Os protestantes de todas as classes sociais, em particular 

os calvinistas, seriam mais inclinados a uma racionalidade econômica essencial ao capitalismo, 

em comparação aos adeptos da fé católica113. A partir daí, o autor desenvolve a teoria de que a 
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explicação para esse fenômeno se assenta em razões históricas seculares, envolvendo questões 

econômicas e sociais. 

Para caracterizar esse novo homem, agente de transformações, Weber utiliza seu 

conceito de tipo ideal. Trata-se de uma construção idealizada para facilitar a discussão de 

conceitos teóricos e a apreensão da realidade cultural, constituída a partir da ênfase dada a 

determinados aspectos. Dessa forma, é importante termos em mente que não encontraremos no 

mundo real o tipo descrito na teoria. Ele se compõe de características exageradas reunidas em 

um mesmo objeto, não existente, simplesmente para serem utilizadas como instrumento de 

comparação e análise. Nesse contexto, a fé protestante teria impulsionado as possibilidades de 

ascensão desse novo tipo de homem, ao conciliar a religião com o capitalismo moderno, algo 

mais difícil de ocorrer no catolicismo. O puritanismo inglês, oriundo do calvinismo, ofereceria 

os fundamentos da ideia de vocação profissional e valorização do trabalho racional, o trabalho 

contínuo, sistemático e planejado, ajustando-se à construção de uma moral do trabalho. Além 

disso, não só admitiria o lucro como o estimularia, se o objetivo fosse a prosperidade coletiva, 

o que obviamente legitimaria moralmente os ganhos empresariais. A postura de certa forma 

ascética desse capitalista associada à iniciativa individual, à incessante busca pelo lucro e ao 

uso de meios racionais para aumentar a produtividade levou à acumulação de capital e ao 

reinvestimento. Esse homem, distante do aristocrata ocioso, ostentador e perdulário do Antigo 

Regime, se coadunaria com o capitalismo moderno.  

Interessante notar que Weber não considerou que a ambição individual seria maior ou 

menor em épocas pré-capitalistas ou modernas, em povos protestantes ou católicos. “O ganho 

desbragado, sem vínculo interno com norma nenhuma, sempre existiu em todos os períodos da 

história, onde quer e como quer que de fato fosse possível”114. Nesse sentido, o ser humano em 

geral ambicionaria sempre ganhar mais dinheiro, porém dentro dos limites que sua cultura 

alcança. Ou seja, não se trata de atribuir a determinados povos maior ou menor ambição de uma 

forma genérica, mas sim um determinado perfil que seria mais adequado à lógica produtiva 

capitalista. Essa nova orientação cultural e econômica teria passado a reger os grupos que 

lideraram a transição para o capitalismo moderno, favorecendo o aumento da produtividade, a 

geração de riquezas e a retroalimentação do sistema. É importante que a caracterização desse 

novo homem não seja levada ao extremo e interpretada como uma espécie de determinismo, 

colocando em oposição povos ibéricos a anglo-saxões e germânicos. A análise de Weber é 
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importante como ferramenta de compreensão para um período de transição social e econômica, 

no qual várias mudanças foram necessárias na forma de pensar e agir para que o capitalismo 

industrial se desenvolvesse.  

 Em outra obra, Economia e Sociedade (1922), Weber expõe a oposição entre dois 

conceitos, burocracia e patrimonialismo, no âmbito da estruturação e do funcionamento das 

organizações. Weber considera essenciais ao conceito de burocracia a distribuição de atividades 

e poderes mediante regras e a contratação de pessoal qualificado para atingir seus objetivos115. 

Esses fatores constituiriam a autoridade burocrática, “plenamente desenvolvida no Estado 

moderno e, dentro da economia privada, somente nas formas mais avançadas do 

capitalismo”116. O autor afirma, então, que “A razão decisiva do avanço da organização 

burocrática sempre foi sua superioridade puramente técnica sobre qualquer outra forma”117. 

Assim, compara a eficiência da burocracia impessoal com a de uma máquina, enquanto outras 

formas de administração seriam como a produção manual ou artesanal. A exigência de 

velocidade e precisão seria uma característica da economia capitalista moderna, marcada pela 

especialização e pela objetividade. Weber considera a estrutura burocrática como “um produto 

tardio do desenvolvimento”, revolucionando as organizações e destruindo outras formas de 

dominação que não possuíam caráter racional118.  

No passado, prevaleceria a administração patrimonial, vinculada às necessidades 

pessoais e privadas de, originalmente, senhores e, com a expansão de seus domínios, 

governantes, considerando a ampliação das relações de dominação.  O patrimonialismo, assim, 

seria caracterizado pelo personalismo, pelo favor, pelo interesse pessoal, sem “a distinção 

burocrática entre a esfera “privada” e a “oficial””. Nesse contexto, a esfera pública é tratada 

como assunto pessoal do senhor, com o poder, objeto de seu livre-arbítrio, integrando seu 

patrimônio119. As relações de subordinação tornam-se pessoais, assim como a análise das 

demandas, que não contempla a ideia do dever oficial objetivo da burocracia. As considerações 

pessoais levam em conta não regras específicas que pressupõe um direito igual e objetivo, mas 

relacionamentos, favores e privilégios120. O capitalismo industrial não se coadunaria com o 

patrimonialismo, pois necessita de uma organização objetiva e estável baseada na produção em 
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grande escala e em cálculos precisos, ou seja, racionalidade. Os conceitos de burocracia e 

patrimonialismo podem ser claramente associados ao “novo homem” necessário ao capitalismo 

e ao “homem do Antigo Regime”, e da mesma forma devem ser relativizados quanto a serem 

encontrados em sua forma “pura”, sendo abstrações úteis para facilitar a compreensão da 

realidade. 

 Faoro aponta o Estado português da Idade Média como patrimonial, e não feudal, 

“afeiçoado pelo direito romano, bebido na tradição e nas fontes eclesiásticas (...)”. O rei está 

acima de tudo e de todos, sendo dono das riquezas e do comércio, capaz de “conduzir a 

economia como se fosse empresa sua”121. O comércio, atividade principal do reino, financiou 

sua reconquista aos mouros e independência, assim como o tráfico viabilizou a expansão de 

suas atividades. De fato, o feudalismo clássico é geralmente associado à experiência franco-

germânica, embora possamos considerar a existência de vários “feudalismos” em épocas e 

partes diferentes da Europa. De toda forma, Portugal e Espanha tiveram uma história bastante 

peculiar em relação ao restante do continente. Enquanto as relações feudais começavam a tomar 

forma a partir do reinado de Carlos Magno, no final do século VIII, o islamismo tomava conta 

da Península Ibérica, com os cristãos retomando o território somente no século XV. Ou seja, 

houve todo um desenvolvimento do feudalismo europeu e sua economia agrícola que não 

alcançou aquelas nações.  

Raymundo Faoro considera o sistema econômico português como um capitalismo de 

Estado dentro do mercantilismo, com uma burguesia sufocada pela Coroa e o rei assumindo o 

comando do comércio. O patrimonialismo que permitiu a expansão do capitalismo comercial 

português obstruiu o desenvolvimento do capitalismo industrial naquele país. Mas, antes disso, 

teria obstruído o desenvolvimento de sua própria economia agrária, assim como a soberania de 

sua nobreza territorial, aumentando a centralização do poder e a dependência externa de 

produtos básicos, obtidos pelo comércio e pela conquista122. Com a expansão ultramarina, o 

mercantilismo, dissociado da agricultura e da indústria, não promoveu a acumulação de capitais 

em Portugal, com os metais preciosos fugindo “em louca disparada” para as manufaturas e para 

os principais centros comerciais da Europa123. Da mesma forma que na metrópole, Faoro 

discorda da tese do “feudalismo brasileiro”, que compara o latifundiário escravista ao nobre 

proprietário de terras. Para o autor, a plantação exportadora era parte do capitalismo mercantil 
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português do século XVI124. Assim, se em um primeiro momento o Estado centralizado e 

mercantil dos portugueses, impulsionado pela geografia, levou-os à vanguarda na empreitada 

colonial, os ganhos auferidos seriam esterilizados rapidamente nos séculos posteriores.  

 O aristocrático Estado português, assentado em um estamento burocrático, desprezaria 

a classe comercial, embora financiado por ela e embarcados no mesmo projeto125. A nobreza 

parasitária iria dissipar, ao longo do tempo, os ganhos do comércio. O autor elucida o sentido 

de burocracia a que aludiu em algumas colocações: “Burocracia não no sentido moderno, como 

aparelhamento racional, mas da apropriação do cargo (...)”126. Nesse contexto, o 

patrimonialismo da estrutura estatal portuguesa seria formado por funcionários que, quando não 

pertencentes à velha nobreza, absorviam seus hábitos e valores.  

O luxo, o gosto suntuário, a casa ostentária são necessários à aristocracia. O consumo 
improdutivo lhes transmite prestígio, prestígio como instrumento de poder entre os 
pares e o príncipe, sobre as massas, sugerindo-lhes grandeza, importância, força.127. 

Faoro, então, associa esses hábitos à facilidade dos lucros, consumidos com velocidade 

e despreocupação a partir da confiança na empreitada colonial, em uma recorrência de 

negociações externas pouco favoráveis e longe de iniciativas que procurassem gerar novos 

negócios com as tecnologias que iam se desenvolvendo. 

A Revolução Industrial passou ao longe de suas praias, com seu ar escuro, 
incompreendida pelo lucro fácil das especulações ultramarinas. Os servidores 
públicos – nobres e burocratas – vestiam-se com as roupas das manufaturas inglesas, 
cobriam as mulheres de joias lavradas na Holanda, comiam o trigo importado, tudo à 
custa do ouro que, célere, mal lhes pousava nas mãos.128. 

Com o mecanismo diplomático, o ouro do Brasil correrá para a Inglaterra, em 
pagamento da diferença do comércio (...) Em Portugal só ficariam o luxo de um dia e 
os ociosos monumentos católicos, com a expansão da carapaça administrativa 
explorada pela nobreza129. 

O autor compara o sistema colonial português e o britânico, retomando a questão 

povoamento x exploração. Apesar de possuírem a mesma ótica mercantilista, a Inglaterra 

encontrava-se em uma rota rumo ao capitalismo, projetando a complementaridade de suas 

atividades em suas colônias do norte, ocupada por pessoas que buscavam reproduzir sua terra 

de origem. Assim, foram ocupadas por “homens e mulheres acostumados ao duro trabalho 
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agrícola, sem que o desdém do cultivo da terra pelas próprias mãos os contaminasse, desdém 

aristocrático e ibérico”130. Faoro aponta o movimento interno inglês rumo à descentralização, 

enquanto Portugal, no século XVII, estava preso a um Estado absoluto, com total controle dos 

negócios pelo rei. Os portugueses não visavam reproduzir suas instituições na nova terra, e sim 

um mero “prolongamento passivo” vindo do alto131.  

O cargo público português estava associado à nobreza, seja de sangue ou do cortesão 

beneficiado, vinculando-se ao caráter aristocrático. Com o tempo, a venda dos empregos 

incorporaria à nobreza os ricos, em um sistema no qual os burgueses, incapazes de 

independência, não abalam o poder da nobreza como em outros locais, mas passam a pensar e 

a agir como eles132. Assim, não teria havido o desenvolvimento de uma burguesia com 

autonomia mínima no Brasil até meados do século XIX. “A burguesia, limitada na sua vibração, 

e vinculada nos seus propósitos ao rei, foi incapaz, incapaz secularmente, de se emancipar, 

tutelada de cima e do alto”133. Faoro diz que, em uma sociedade com essas características, “a 

ascensão social se desvia, no topo da pirâmide, (...) com o ingresso no estamento”134. O 

comerciante e o proprietário de posses almejavam, em primeiro lugar, a aristocratização. 

Embora essa afirmação possa causar certo estranhamento, é importante compreender que 

produzir e gerir bens implica trabalho e risco, o que poderia não ser tão desejado em comparação 

à posição social, tão cara àquela estrutura.  

 Raymundo Faoro cita o viajante anglo-lusitano Henry Koster, que esteve em Recife e 

outros locais do Nordeste no final do século XVIII e início do século XIX, para exemplificar 

como o desprezo ao trabalho braçal, que era equiparado ao escravo, levava ao parasitismo, 

necessário para sustentar a ociosidade. 

(...) inúmeros inspetores sem objeto a inspecionar, um sem-fim de coronéis sem 
regimentos para comandar, juízes para dirigir cada ramo da administração, por menor 
que seja, serviços que podem ser feitos por duas ou três pessoas. Os vencimentos 
aumentaram, o povo está oprimido e o Estado não colhe benefício algum135. 

A repulsa portuguesa ao trabalho manual e sua associação à escravidão é debatida na 

gênese do pensamento social brasileiro. Gilberto Freyre, em Casa-grande & senzala (1933), 

colocou a questão de forma incisiva, retomando a discussão sobre a cultura portuguesa, mais 
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facilmente captada pelo olhar do estrangeiro. Freyre cita Nicolaus Clenardus (Clenardo), 

humanista flamengo e tutor na corte de Portugal entre 1533 a 1538, para discutir os efeitos 

nefastos do escravismo na sociedade e economia lusitanas136. 

Se há povo algum dado à preguiça, sem ser o português, então não sei eu onde ele 
exista. Esta gente tudo prefere suportar a aprender uma profissão qualquer. (...) Todo 
o serviço é feito por negros e mouros cativos. Portugal está a abarrotar com essa raça 
de gente. Estou quase a crer, que só em Lisboa, há mais escravos e escravas que 
portugueses livres de condição.   

O comentário de Clenardo sobre a Lisboa do século XVI remete a relatos de Luccock e 

Ewbank no Rio de Janeiro do século XIX, que veremos à frente. Importante lembrar que essa 

cultura da desvalorização do trabalho não surgiu durante o escravismo da Era Moderna, estando 

presente na Antiguidade e na Idade Média. Entretanto, ela foi potencializada em nações 

escravocratas exatamente no mesmo período em que surgia uma ética capitalista a contrariá-la. 

Conforme Gorender: 

No capitalismo é que, pela primeira vez na história, surge a concepção social que 
valoriza e enobrece o trabalho. Até então, nas formações cindidas em classes sociais, 
o trabalho sempre foi encarado como tormento e vilania, próprio somente de escravos, 
servos e, em geral, de homens de baixa condição social. A própria palavra trabalho 
deriva do latim tripalium, instrumento de tortura entre os romanos. Em contraste, a 
ideologia burguesa trouxe uma apreciação positiva do trabalho e a opôs à ostentação 
do ócio aristocrático137 . 

Sérgio Buarque de Holanda especula os motivos culturais que estariam na motivação 

ibérica à ociosidade e à improdutividade, buscando examinar a psicologia de portugueses e 

espanhóis. 

O trabalho manual e mecânico visa a um fim exterior ao homem e pretende conseguir 
a perfeição de uma obra distinta dele. É compreensível, assim que jamais se tenha 
naturalizado entre gente hispânica a moderna religião do trabalho e o apreço à 
atividade utilitária. Uma digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, e até mais 
nobilitante, a um bom português, ou a um espanhol, do que a luta insana pelo pão de 
cada dia. O que ambos admiram como ideal é uma vida de grande senhor, exclusiva 
de qualquer esforço, de qualquer preocupação. E assim, enquanto povos protestantes 
preconizam e exaltam o esforço manual, as nações ibéricas colocam-se ainda 
largamente no ponto de vista da Antiguidade clássica138.  

Sérgio Buarque afirma que aquilo que diferencia os ibéricos de povos que 

desenvolveram uma burguesia com mentalidade capitalista não seria um menor apreço à 

riqueza, mas a incapacidade de priorizar uma ordem impessoal sobre relações comunais de 
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parentesco, vizinhança e amizade139. A pessoalidade do patrimonialismo se adequaria 

perfeitamente a esse tipo de pensamento. O autor identifica nos povos ibéricos o tradicionalismo 

aristocrático católico que Weber opôs à mentalidade protestante moderna capitalista140. Assim, 

as exigências do ambiente de negócios priorizariam o crédito, o lucro e a produção, ou seja, a 

racionalidade capitalista, e não a posição social ou a honra, com suas características 

personalistas.  Essa busca do povo português por posição e reconhecimento teria também sua 

face externa, no contexto histórico de inserção em uma Europa que não tardaria a transformar-

se. Gilberto Freyre fala que suas pretensões de grandeza são desmedidas, e que desde o final do 

século XVI “ele vive parasitariamente de um passado cujo esplendor exagera”, sentindo-se 

diminuído por estrangeiros141. A partir daí e ao longo dos séculos, intensificou-se na cultura 

ibérica a ênfase nas glórias pretéritas da expansão ultramarina e em sua própria importância 

como potência colonial. Freyre cita Francesco Guicciardini, historiador italiano embaixador de 

Florença no reino de Aragão no início do século XVI, conforme a obra de J. Garcia Mercadal, 

España vista por los extranjeros (1920), como exemplo de uma certa cultura econômica ibérica.  

A pobreza é grande e ao meu ver não provém tanto da natureza do país quanto da 
índole de seus habitantes, oposta ao trabalho; preferem enviar a outras nações as 
matérias-primas que seu reino produz para comprá-las depois sob outra forma, como 
se verifica com a lã e a seda que vendem a estranhos para comprar-lhes depois panos 
e tecidos142. 

Esse tipo de opinião não deveria ser tão corrente em uma época prestes a adotar a 

predominância do metalismo na esfera do pensamento econômico, embora seja há tempos algo 

naturalmente discutido para a compreensão das relações de troca internacionais. O Brasil, como 

muitas nações, ainda se caracteriza no comércio internacional pela pouca agregação de valor a 

suas atividades produtivas. Historicamente, o país tem fornecido, de forma majoritária, 

produtos básicos e semimanufaturados para transformação em economias mais desenvolvidas, 

das quais adquire, principalmente, tecnologias em produtos e capitais. Freyre se pergunta 

quando a economia de Portugal teria se voltado à “fúria parasitária de explorar e transportar 

riqueza, em vez de produzi-la (...)”, citando o diplomata e economista português Duarte Ribeiro 

de Macedo em Sobre a introdução das artes (1675), na obra Antologia dos economistas 

portugueses, de Antônio Sérgio (1924). 
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Outro economista houve, entre os de Seiscentos, admirável de intuição e de bom 
senso. Mostrou compreender que Portugal, mesmo dono das Índias e do Brasil, 
tornara-se, com a sua improdutividade de nação simplesmente comercial, mero 
explorador ou transmissor de riqueza: “será de estrangeiros a utilidade que a nossa 
indústria descobriu nelas” – refere-se às colônias – “e o nosso trabalho cultivou, e 
viremos a ser no Brasil uns feitores da Europa, como são os castelhanos, que para ella 
(sic) tira das entranhas da terra o ouro e a prata143. 

Para Manolo Florentino, Portugal, já no século XVI, apresentava uma estrutura 

socioeconômica perfeitamente adequada ao projeto colonial, do qual dependia sua própria 

existência e reprodução. Havia uma população estimada no campo pequena, cerca de um terço 

do total, em comparação a outras economias antigas da Europa. Além disso, adotava tecnologias 

primitivas, resultando em uma produção agrícola insuficiente. Clero, nobreza e comerciantes 

formavam outro terço, afastado da produção direta. O terço restante compunha-se de 

trabalhadores, funcionários e pessoas sem ocupação. Assim, a expansão marítima e a 

colonização, como resposta à crise por que passava Portugal, “modificaram a antiga sociedade 

lusitana para preservá-la no tempo”144. Fragoso e Florentino apontam que a compreensão da 

dinâmica econômica colonial brasileira nos remete, inevitavelmente, à Portugal do Antigo 

Regime, visto que a colônia é resultado do projeto de expansão da metrópole145. 

A colonização lusa não deveria ter por consequência o fortalecimento de novos grupos 
e frações sociais fora do controle do Antigo Regime. O Estado português, ao contrário 
de seu homólogo inglês do século XVII, estará mais preocupado na manutenção da 
sociedade estamental do que em ultrapassá-la. Se a sociedade e economia portuguesas 
da época moderna são arcaicas, isto se dá enquanto um projeto assumido, que tem à 
sua testa a aristocracia e seus sócios aristocratizantes (os mercadores-fidalgos)146. 

Os autores defendem a tese de que o “atraso” português não foi simplesmente uma 

incapacidade para acompanhar o “destino manifesto capitalista europeu”, mas sim um projeto 

social explícito, que apostava na “permanência temporal de uma sociedade arcaica”. O arcaísmo 

em si próprio seria “um verdadeiro projeto social, cuja viabilização dependeria no fundamental 

da apropriação das rendas coloniais”147. Neste raciocínio, poderíamos considerar os rumos que a 

nação portuguesa tomou, assim como aqueles que sua colônia na América tomaria, como opções 

explícitas por um determinado modelo social e econômico. Esse modelo teria persistido ao longo dos 

séculos, ainda que suas bases enfrentassem dificuldades contínuas e crescentes em função do 

desenvolvimento do capitalismo industrial no mundo. Sérgio Buarque de Holanda, antes de Caio 
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Prado, fez alusão à pouca diferença entre as feitorias na África e na Ásia nos séculos XV e XVI 

e a posterior colonização brasileira. 

Mesmo em seus melhores momentos, a obra realizada no Brasil pelos portugueses 
teve um caráter mais acentuado de feitorização do que de colonização. Não convinha 
que aqui se fizessem grande obras, ao menos quando não produzissem benefícios 
imediatos. Nada que acarretasse maiores despesas ou resultasse em prejuízo para a 
metrópole148. 

Claro que se torna simples enxergar em retrospectiva as inadequações da cultura ibérica 

da época à lógica capitalista que se desenvolvia e acabou se tornando dominante. Mas é possível 

identificá-la claramente ao se analisar sua estrutura histórica de produção, expansão colonial e 

relação com outros países. Se essa cultura ibérica encontrou na exploração comercial uma saída 

para a manutenção por séculos de certo modelo socioeconômico, demandando mão de obra 

compulsória em larga escala, seu prolongamento e expansão no Brasil construíram uma base 

cultural que passou a reafirmar e a retroalimentar a infraestrutura econômica. Fragoso e 

Florentino consideram que o arcaísmo da formação brasileira deve obrigatoriamente considerar 

aspectos não econômicos no funcionamento da estrutura econômica, destacando a “contínua 

reiteração de uma hierarquia fortemente excludente”, característica marcante do escravismo149. 

 Veremos nos relatos dos viajantes suas impressões a respeito de uma cultura fortemente 

hierarquizada que valorizava a aparência e o ócio. Karasch comenta os desfiles das famílias 

ilustres do Rio da primeira metade do século XIX, como retratou Debret na figura 26150. Na 

frente iam os homens brancos, de famílias proprietárias de terras descendentes dos primeiros 

colonizadores, ou funcionários portugueses de ascendência nobre. “Quando chegou em 1808, 

a nobreza portuguesa acrescentou outra dimensão à ênfase na ancestralidade e reivindicou 

precedência sobre a elite brasileira por ser branca e de berço nobre português.” Segundo a 

autora, após a ancestralidade, o que contava era a propriedade e a renda151. Holanda afirma que 

a inexistência de uma burguesia independente levou à disseminação da cultura do velho sistema 

senhorial nas cidades e na estrutura administrativa152. As transformações oriundas da corte e da 

Independência, incrementando os centros urbanos, geraram a ascensão de novos atores, como 

políticos, burocratas e profissionais liberais. Entretanto, teria havido uma transposição de 

pessoas e mentalidade do meio rural ao urbano, o que teria relação com um dos traços de nossa 
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sociedade, a valorização de atributos de “imaginação” e “inteligência” (aspas nossas) em 

detrimento da objetividade153. Essa colocação, embora possa parecer abstrata, não é estranha a 

quem conhece a política e a administração pública brasileira, e até parte do setor privado, onde 

resultados comumente importam menos que manifestações de intenção.   

Buarque cita José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, economista e político brasileiro 

do início do século XIX que, a despeito de se proclamar defensor das ideias liberais, não se 

libertava da aversão ao trabalho manual, enfatizando uma inteligência subjetiva, decorativa e 

aristocrática como essencial ao desenvolvimento154. Cairu era admirador de Adam Smith, mas 

se viu diante do desafio de contextualizar sua teoria em uma sociedade escravocrata, apesar de, 

pessoalmente, considerar a mão de obra compulsória cara e ineficiente. Segundo Caldeira, o 

Visconde “foi obrigado a muitos malabarismos”155. A afirmação de Smith de que o trabalho é 

a fonte de toda a riqueza não ia ao encontro do pensamento do proprietário de escravos. Assim, 

Lisboa adaptou sua teoria para incorporar “a importante função de dar ordens”, substituindo a 

importância do trabalho pela da “inteligência” como eixo estruturador da riqueza. Conforme 

Sérgio Buarque:  

“A inteligência” que há de constituir o alicerce do sistema sugerido por Silva Lisboa, 
é, assim, um princípio essencialmente antimoderno. Nada, com efeito, mais oposto ao 
sentido de todo o pensamento econômico oriundo da Revolução Industrial e orientado 
pelo emprego progressivo da máquina do que essa primazia conferida a certos fatores 
subjetivos, irredutíveis a leis de mecânica e a termos de matemática156. 

A exaltação dessa “inteligência”, mera oposição ao trabalho braçal que nada tem a ver 

com a faculdade humana relacionada a habilidades intelectuais, embasa, juntamente com o 

complexo de inferioridade ibérico em relação a outras nações, o chamado bacharelismo. 

Buarque afirma sua importância histórica na sociedade portuguesa, exaltando a personalidade 

individual detentora do título de doutor157. No Brasil do século XIX, um doutor poderia ser 

libertado da humilhante busca cotidiana pelo sustento.  As carreiras liberais, assim, tiveram 

grande impulso, devidamente acopladas ao aparelho do Estado. 

Não é outro, aliás, o motivo da ânsia pelos meios de vida definitivos, que dão 
segurança e estabilidade, exigindo, ao mesmo tempo, um mínimo de esforço pessoal, 
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de aplicação e sujeição da personalidade, como sucede tão frequentemente com certos 
empregos públicos158. 

 Freyre diz que a atração pelo título do diploma remonta aos jesuítas do século XVI, que 

já o disponibilizavam, com a nobreza da beca, aos estudantes de retórica e latim159. Mas no 

século XIX é que o bacharelismo se consolidou, com a abertura do território brasileiro e a 

influência de ideias da Europa. Para o autor, uma nova nobreza, a dos doutores e bacharéis, 

afirmava-se para substituir a anterior. O bacharel, “filho legítimo ou não do senhor de engenho 

ou do fazendeiro, que voltava com novas ideias da Europa”, pertenceria à casta de escravocratas 

“sofisticados”, para quem não bastava a limitada vida rural160. Aos bacharéis e doutores que 

vinham de Portugal, da França, da Alemanha e da Inglaterra somaram-se, mais tarde, os que se 

formaram em Pernambuco, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, a maioria advogados e médicos.  

Esses jovens, símbolo da modernização brasileira dos oitocentos, consideravam seus pais e 

avós, senhores de engenho, ignorantes e atrasados, distantes das novas ideias e da formação 

cultural que possuíam.  

Ao segundo Imperador (...) devia atrair, como atraiu, nos novos bacharéis e doutores, 
não só a solidariedade da juventude, a que já nos referimos, mas a solidariedade da 
cultura europeia. Porque ninguém foi mais bacharel nem mais doutor neste país que 
D. Pedro II. Nem menos indígena e mais europeu. Seu reinado foi o reinado dos 
bacharéis.161 

Para Salles, o bacharelismo, com sua pompa e prolixidade, deve ser compreendido como 

algo além do resquício de um artificialismo, configurando-se em um traço de distinção162. Na 

prática, a cultura do ornamento acabou por se tornar uma marca da sociedade brasileira, 

reafirmando preconceitos e posições sociais herdadas e dissociando-se do pragmatismo liberal 

burguês baseado em resultados que ganhava espaço no período. A hierarquizada cultura 

brasileira, fundada na economia excludente da colonização, desenvolvida no escravismo, na 

submissão à metrópole, no patrimonialismo e reafirmada pelo bacharelismo gerou discussões 

que não cabem neste trabalho. Mas gostaríamos de destacar a análise de Roberto DaMatta em 

Carnavais, Malandros e Heróis sobre a cultura do “sabe com quem está falando? ”, expressão 

                                                           
158 HOLANDA, op. cit., p.188. 
159 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. Edição digital. São Paulo: Global, 2003, p.114. 
160 Ibid, p.446. 
161 Ibid, p.447. 
162 SALLES, op. cit., p.92 e 93. 



60 

 

do senso comum bastante conhecida. Para DaMatta, ela expressa formalidade, preconceito e 

autoritarismo de uma sociedade que sempre evitou admitir crises e conflitos163.  

(...) por chamar a atenção para o domínio básico da pessoa (e das relações pessoais), 
em contraste com o domínio das relações impessoais dadas pelas leis e regulamentos 
gerais, acaba por ser uma fórmula de uso pessoal, desvinculada de camadas ou 
posições economicamente demarcadas. Todos têm o direito de se utilizar do “sabe 
com quem está falando?”, e mais, sempre haverá alguém no sistema pronto a recebê-
lo (porque é inferior) e pronto a usá-lo (porque é superior).164 

 Nesse sentido, a moralidade social estaria intimamente ligada ao personalismo das 

relações, que teria um grande peso no sistema como um todo, a despeito das atividades e 

processos impessoais. Segundo o autor, a posição social viabilizada pelas atividades 

empresariais, ou seja, o dinheiro, seria o suficiente para qualquer pessoa em países mais 

desenvolvidos. Entretanto, no Brasil “é preciso traduzir e legitimar o poderio econômico no 

idioma hierarquizante do sistema”165. Aspectos como personalidade, intelectualismo, relações 

e influência teriam, assim, um peso diferenciado entre nós. “É necessário então ser doutor e 

sábio, além de rico”. Os doutores fariam o papel dos antigos nobres e integrantes da sociedade 

de corte, reafirmando as hierarquias sociais. Roberto DaMatta considera que a sociedade 

brasileira se apresenta com um verniz igualitário e universal, mas ainda se guia por uma 

estrutura aristocrática forjada nas relações entre senhores e escravos166.  

Outra importante questão debatida por estudiosos refere-se à inserção da ideologia 

liberal, uma das bases ideológicas do capitalismo, no Brasil do século XIX. Sérgio Buarque 

afirma que tal doutrina nunca se naturalizou no país por meio da célebre frase: “A democracia 

no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido”. Esse conceito teria sido importado e 

adaptado por uma aristocracia rural que o acomodou conforme seus privilégios, “os mesmos 

privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas” 

167. Roberto Schwarz discorre de forma bastante mordaz sobre essa relação contraditória entre 

o liberalismo e a sociedade escravocrata brasileira. O autor fala da apropriação de ideias 

francesas, inglesas e americanas durante o processo de Independência, o que se somou à lógica 

burguesa ordinária existente, consequência de uma economia agroexportadora. “(...) este 
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conjunto ideológico iria chocar-se contra a escravidão e seus defensores, e o que é mais, viver 

com eles”168. 

Considerando as demandas e características do liberalismo e do capitalismo, Schwarz 

as contextualiza perante a realidade brasileira da época, discorrendo sobre trabalho livre e 

escravo169. O lucro, obviamente, seria uma aspiração comum tanto a sistemas econômicos 

antigos quanto aos mais modernos. Entretanto, a escravidão impunha grandes limites à 

racionalização da produção por ser fundada na violência e na disciplina, pouco considerando 

questões relativas à eficiência. Assim, o estudo racional burguês da produção pouco repercutiu 

no Brasil, em um período de revolução tecnológica e empresarial na Europa. Além disso, o 

trabalhador livre não exigia imobilização de capital, permitindo o investimento, por exemplo, 

em máquinas, equipamentos, instalações, processos e venda de produtos e serviços. A questão 

que se coloca é como pensamentos tão díspares puderam ser conciliados no Brasil do século 

XIX. Para Schwarz, a escravidão, apesar de ser a base da vida econômica, não forneceu os 

elementos para a construção ideológica dominante à época, ocorrendo uma espécie de 

distanciamento da realidade para construir uma versão mais aceitável.  

Roberto Schwarz considera que a colonização brasileira teria criado três classes na 

população: o latifundiário, o escravo e o homem livre170. Os dois primeiros possuíam uma 

relação clara entre si. Entretanto, o terceiro, classe cada vez mais numerosa, dependia para a 

sobrevivência de relações e favores, diretos e indiretos, de alguém da classe superior. Assim, 

teríamos desenvolvido a cultura do favor como uma espécie de mediação quase universal que, 

embora suscetível a críticas, é mais aceitável que a relação escravista. Dessa forma, nossa 

interpretação de país teria se baseado nela, disfarçando a violência reinante na esfera produtiva. 

Apesar de o favor ser tão incompatível com o liberalismo quanto a escravidão, consegue se 

adaptar e mostrar uma versão bem menos atrasada e cruel de nosso sistema produtivo. Na 

Europa, o universalismo atacou os privilégios feudais, que incluíam o favor, a dependência 

pessoal, a exceção. No Brasil, poderíamos enxergar em nosso sistema resquícios do Antigo 

Regime. Porém, já estávamos inseridos no capitalismo internacional, e sequer chegamos a ser 

feudais, na medida em que a colonização foi um processo originado do capital comercial. Nesse 

quadro complexo, desenvolvemos uma ideologia que aparentemente adota o discurso liberal da 
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burguesia europeia, devidamente adaptado para a lógica pessoal e do favor, e mascaramos as 

relações sociais violentas existentes no sistema de produção. 

Para Schwarz, as ideias burguesas, que remontam ao espírito racional do Iluminismo, 

tornaram-se aqui mero ornamento, marcando uma espécie de aristocratização distante de suas 

concepções originais.  “O liberalismo passa, na falta de outro termo, a penhor intencional duma 

variedade de prestígios com que nada tem a ver”171. Nada melhor que ideias ilustradas para 

colocar um verniz civilizatório em uma sociedade que formava a impressão de si interna e 

externamente. O autor aponta que nossas elites chegaram a criar para seu uso ambientes com 

características urbanas europeias para os quais importavam quase tudo e escondiam os escravos 

do cenário172. As ideias liberais não podiam ser praticadas nem descartadas, mas eram 

apropriadas de modo orgulhoso e ornamental, prova de modernidade e distinção. Como atesta 

o Hino da Proclamação da República, de janeiro de 1890, menos de dois anos depois da 

Abolição: “Nós nem cremos que escravos outrora / Tenha havido em tão nobre país”173. 

Schwarz considera latifúndio e trabalho compulsório uma combinação brasileira pouco 

modificada que atravessou os séculos assistindo às enormes transformações sociais na 

Europa174. 

Hebe Mattos discorre sobre várias questões referentes à construção da cidadania no 

Brasil da primeira metade do século XIX à luz da adoção do liberalismo175. A partir de 1822, 

começam a ser construídos os direitos civis e políticos no país. Nos séculos anteriores, os papéis 

sociais justificavam-se a partir da defesa de privilégios e hierarquias sociais do Antigo Regime, 

com seu estatuto da pureza de sangue. Vigentes no Brasil, essas restrições seriam derrubadas 

com a Constituição de 1824, exigindo outras abordagens, como a defesa do direito de 

propriedade. Em um país com enorme população afrodescendente, tornava-se necessário 

assentar os conflitos referentes à identidade racial, escravidão e cidadania, considerando a 

demanda por inserção social e econômica das classes menos favorecidas. Dessa forma, foi 

adotada uma monarquia constitucional de base liberal, apesar da contradição com o regime 

escravista, buscando acomodar todas essas questões. Esse aspecto não foi exclusividade do 

Brasil, ocorrendo também nos Estados Unidos. A Declaração de Independência (1776) 

afirmava que todos os homens nasciam livres e iguais e tinham direito à vida, à liberdade e à 
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busca da felicidade, apesar da escravidão existente nos estados do Sul. A abolição naquele país 

ocorreria somente em 1863, em plena guerra civil.   

Embora a Carta Constitucional de 1824 reconhecesse os direitos civis de todos os 

brasileiros, diferenciava-os quanto a direitos políticos não só em função de suas posses (voto 

censitário), mas também de sua origem. A mancha de sangue não havia sido totalmente extinta. 

Assim, eram possíveis diferentes níveis de cidadania conforme a capacidade de votar e ser 

votado nas eleições, que se davam de forma indireta. Havia o cidadão apto para votar nas 

eleições primárias, com renda de 100 mil réis anuais, e o cidadão sem essa renda, inapto.   

Subindo na escala, o eleitor com renda de 200 mil réis para votar nos candidatos, e o cidadão 

com renda de 400 mil réis elegível. Os dois últimos, além da renda, teriam que ter nascido 

livres, o que excluía os escravos e toda a população alforriada176. A expectativa da população 

livre de cor, como era chamada, era de que a igualdade entre os cidadãos pudesse ser total, 

incluindo acesso a cargos públicos. Esses anseios, por outro lado, encobriam a consciência da 

própria cor ao não questionar a escravidão. Assim é que tentativas de introduzir a categoria cor 

em recenseamentos no Império levaram a inúmeros protestos violentos. A população temia que 

o verdadeiro objetivo fosse escravizar todos os descendentes de africanos, independentemente 

de sua condição.  

Nesse contexto, Mattos mostra como o combate contra o sistema escravista no Brasil 

teve como foco quase exclusivo, até meados do século XIX, apenas o tráfico. Ou seja, assim 

como em outros países, não havia ainda um ambiente propício para se discutir o fim da 

escravidão, reafirmada com as ideias liberais que a justificavam pelo direito de propriedade. É 

importante lembrar que o movimento abolicionista na Inglaterra, pátria do liberalismo, 

começou já no final do século XVIII. E, ainda, que a situação estadunidense diferia bastante da 

brasileira quanto ao sistema federativo e descentralizado e ao escravismo, que passou a se 

restringir aos estados do sul. Entre 1789 e 1830, a abolição já era uma realidade nos estados do 

norte, que possuíam uma economia dinâmica, enquanto fomos uma das últimas nações a proibir 

o trabalho compulsório. Costa aponta o movimento contraditório da época, na qual a escravidão, 

impulsionada pela expansão cafeeira, convivia no Brasil com a reafirmação da doutrina liberal 

no meio político e na imprensa177. Para Santos, a Independência, ocorrida quando os interesses 

da elite brasileira se chocaram com a política portuguesa, sob o risco de volta à condição 
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colonial, marca o início da formação de um novo Estado nacional. Esse Estado, que se pretendia 

independente e liberal, adaptou-se para acolher a escravidão em um momento de profundas 

mudanças no quadro Atlântico, tornando-se fundamental compreender sua identidade178. 

Salles considera que o imaginário da formação da sociedade brasileira remete ao período 

imperial, que ainda não teria sido superado por nenhum período posterior179. Apesar do fim de 

sua base política e material (escravista), seu projeto civilizatório continuaria repercutindo. O 

contraditório projeto imperial, que almejava a civilização europeia simultaneamente à 

legitimação do escravismo, obteve por longo tempo grande aceitação, baseado na existência, 

em todo o território, de várias classes de proprietários de escravos com mecanismos de 

dominação consolidados180. Ricardo Salles afirma que o arcabouço liberal da época destinava-

se fundamentalmente às relações no seio das classes dominantes181. Esse fato não o diferiria de 

muitos discursos liberais, inclusive contemporâneos. Entretanto, a contradição explícita entre 

os conceitos de igualdade e liberdade e a realidade da escravidão saltava aos olhos. Para o autor, 

o liberalismo brasileiro da primeira metade do século XIX incorporava a escravidão “como um 

fato econômico possível numa economia de livre mercado e de direito irrestrito à propriedade 

privada”182. Salles considera que as relações entre escravidão e liberalismo são importantes para 

se compreender não só o período imperial, mas também a história de nosso liberalismo183. A 

formação do Estado brasileiro e seu conceito de nação estariam vinculados à estrutura 

econômica e social escravista, consolidada no plano da cultura184.  

 Sintetizando o exposto, a tradição portuguesa, que remete à reconquista e à unificação 

do século XV, viabilizada pela expansão comercial marítima, transmite-se ao longo dos séculos 

para um Brasil plenamente em diálogo com o sistema escravocrata, incorporando 

posteriormente elementos do discurso liberal que se tornava dominante ao projeto de construção 

da nação. Se por um lado Portugal foi vanguarda em relação ao mercantilismo, as características 

de sua formação e de sua estrutura produtiva não seriam favoráveis às transformações sociais e 

econômicas que ocorreram em grande parte da Europa a partir do século XVIII e, mais 

intensamente, no século XIX. A herança ibérica ainda repercute nas relações sociais e de 

produção do Brasil contemporâneo, restringindo-nos a um determinado posicionamento na 
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divisão internacional do trabalho. Essa herança, muito mais presente no Brasil que em um 

Portugal integrado há décadas à Europa, apresenta-se às vezes de forma explícita e outras, de 

modo quase imperceptível. Mas sempre valoriza a hierarquia, a aparência e o personalismo, 

resultando em relações econômicas precárias, de baixa racionalidade e com alto grau de 

exclusão. 

 

2 A CORTE NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX 

 

2.1 As transformações do projeto civilizatório  

 

“A civilização mantinha-se, pois, estacionária no Brasil, quando, em 1808, chegou a 

Corte de Portugal, nessa colônia até então abandonada aos cuidados de um vice-rei”185. Para o 

pintor francês, a vinda da Corte Portuguesa marcou uma grande mudança em termos de estágio 

civilizatório, da qual ele fazia parte. Trata-se de um evento histórico que desperta opiniões as 

mais diversas, tanto em relação à escolha, talvez a única possível ao Príncipe Regente, deixando 

seu povo à mercê de um exército estrangeiro para preservar a monarquia, quanto à própria 

personalidade de D. João. Entre a demanda de Napoleão, que exigia dos portugueses apoio ao 

bloqueio comercial à Inglaterra, a fim de asfixiar economicamente seu principal adversário, e 

os interesses de sua tradicional aliada, a Inglaterra, D. João adiou ao máximo sua decisão. 

Entretanto, acabou cedendo ao plano de transferência do Estado português para a colônia, que 

foi bastante impactada pelo episódio. Mas que cidade era essa para onde o centro de poder do 

Império Português iria ser transferido?  

A posição geográfica estratégica do Rio de Janeiro já o havia colocado na posição de 

capital da colônia em 1763, em detrimento de Salvador. Era mais próximo tanto de Minas 

Gerais, de onde se extraía o ouro cuja produção e arrecadação já declinavam, quanto do sul do 

país, no qual havia disputas com a Espanha que também ocorriam na Europa. Segundo Schultz, 

o Rio do século XVIII girava em torno de seu porto, que, na segunda metade do século, já havia 

ultrapassado em importância o da Bahia186. Cavalcanti fala da formação na capital de “um grupo 

acumulador de grandes fortunas composto por negociantes de grosso trato (importadores e 
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exportadores), capitalistas e senhores de imóveis na cidade, traficantes negreiros, senhores de 

engenho (...)”187.  

Nesse contexto, em março de 1808, o monarca chega a um relevante centro comercial, 

desencadeando uma série de mudanças para adequá-lo à função de sede do Império Português. 

O Conde dos Arcos, último vice-rei, recebeu a notícia da vinda da corte com apenas dois meses 

de antecedência. Uma de suas maiores preocupações foi conseguir imóveis para a monarquia, 

seus acompanhantes e a burocracia estatal. Há estimativas bastante díspares em relação à 

quantidade de pessoas que aportou na capital, que vão de menos de mil a até 20 mil. Entretanto, 

independentemente do número exato, elas faziam parte de uma elite que deveria ser recebida 

adequadamente em uma cidade bastante pequena, de cerca de 60 mil habitantes, apesar de 

capital da colônia. Sua região principal limitava-se a uma reduzida área com infraestrutura 

bastante precária entre os morros do Castelo, de Santo Antônio, da Conceição e de São Bento. 

Segundo Schultz, “Em contraste com o espaçoso ambiente natural, a cidade do Rio de Janeiro 

era pequena; um cenário íntimo e densamente construído, cerca de seiscentos metros de 

comprimento por um quilômetro e duzentos de largura”188. 
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Figura 3 – Planta da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro em 1817, reduzida da que se publicou no ano de 
1812, mostrando a pequena região urbana ladeada por morros entre o mar e o Campo de Santana (destaque nosso).   
Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal189. 
 

Cavalcanti afirma que havia na cidade 146 logradouros, sendo 71 ruas, cerca de 7.400 

edificações, a maioria térreas, e 2.100 sobrados de dois a cinco andares190. As ruas, com prédios 

baixos, simples e pouco atraentes, eram na maioria estreitas e sem calçamento. O fornecimento 

de água era deficiente e o saneamento inexistia, com os dejetos transportados por escravos 

jogados nas praias e rios, quando não eram atirados das janelas e sacadas pelos próprios 

habitantes. Comércio e serviços em geral eram bastante limitados, reflexo de uma economia 

colonial isolada, com foco na exportação de gêneros primários. Embora o conceito de colônia 

de exploração, com a prevalência máxima dos interesses mercantis, seja dotado de um caráter 

binário que pode ignorar particularidades de cada processo histórico, é difícil não associá-lo à 

colonização portuguesa. Era bastante explícita a pouca preocupação com as condições da maior 
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cidade do Brasil, fundada há séculos, centro comercial, político e cultural da colônia, principal 

porto exportador e importador e residência de boa parte da administração.  Serviços, comércio 

e infraestrutura eram restritos ao mínimo suficiente para cumprir as obrigações do pacto 

colonial. Em capítulo mais à frente, apresentaremos a impressão de viajantes estrangeiros em 

relação às condições de infraestrutura, tecnologia e trabalho existentes no Rio de Janeiro. 

Para receber os novos habitantes, a administração confiscou inúmeros imóveis, 

preferencialmente os melhores e mais bem localizados, com ou sem indenização, por meio da 

instituição da Aposentadoria Real, que lhes permitia requisitar quaisquer moradias. A inscrição 

das iniciais PR (Príncipe Regente) na fachada dos edifícios obrigava o morador a desocupá-lo 

de imediato, sem possibilidade de negociação, sendo rapidamente alardeada pelos cariocas 

como “ponha-se na rua”. Segundo editorial do Correio Braziliense191, periódico brasileiro 

editado em Londres, a aposentadoria era “um dos mais opressivos regulamentos do intolerável 

Governo feudal”, “um ataque tão direto aos sagrados direitos de propriedade” que “não pode 

deixar de fazer o novo Governo do Brazil odioso ao Povo”. O prédio do antigo Paço dos 

Governadores, construído por Gomes Freire, governador do Rio por três décadas (1733-1763), 

que já havia sido promovido a Paço dos Vice-Reis, acaba se transformando em Paço Real e 

abrigando a residência e o escritório do monarca. Após reformas e adaptações, foi ligado ao 

Convento do Carmo e à Casa da Câmara e Cadeia (atual Palácio Tiradentes) por caminhos 

elevados apoiados por arcos, prédios vizinhos que foram desocupados.  

Posteriormente, a Família Real se muda para o Paço de São Cristóvão, na Quinta da Boa 

Vista, construído em 1803 pelo comerciante Elias Antônio Lopes, que o doou à D. João VI em 

1808. A construção sofreu várias reformas até se transformar em residência definitiva do futuro 

imperador D. Pedro I. Essa mudança incentivou a expansão da cidade para a Zona Norte, 

povoando novos bairros e atraindo comércio e serviços. Houve também a construção de vários 

edifícios simbólicos, como o Real Teatro São João (1813), a Casa da Moeda (1814), o Quartel 

do Campo de Santana (1818) e a nova Praça do Comércio (1820). A carência de imóveis tornou-

se um problema crônico, pois o fluxo de pessoas para a cidade era constante. Assim, tem início 

uma grande ampliação de seu núcleo urbano e de seus limites geográficos, além da melhoria 

das antigas áreas. O crescimento ocorreu não só no sentido da zona norte, no rastro de São 

Cristóvão, mas também para a zona sul, área preferida pelos nobres. Foram abertas estradas e 

ruas e o calçamento se expandiu, assim como a iluminação pública. Além disso, passou-se a ter 
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preocupação com a aparência e o ordenamento das construções, resultando em rediscussão das 

funções dos espaços. Importante destacar que a maioria esmagadora da mão de obra utilizada 

na época para todas as atividades era compulsória e para as transformações urbanas não foi 

diferente. Nesse caso, havia ainda o costume de utilizar escravos cumprindo pena para a 

realização de intervenções públicas, além dos cativos pertencentes à própria administração.    

Certamente, após a transferência da corte, à medida que a intendência embarcou num 
certo número de grandes projetos para melhorar a infraestrutura da cidade, a 
população carcerária de pessoas livres e escravos tornou-se, com efeito, a sua principal 
fonte de mão-de-obra, e a duração das “correções” foi ajustada de modo a satisfazer 
as necessidades do intendente192. 

Houve a drenagem e aterro de mangues, pântanos, lagoas e praias. Em quase trezentos 

anos, nada parecido havia sido feito. Também houve preocupação com a higiene e a saúde 

pública, algo inédito, com comércio e serviços sendo fiscalizados. O fornecimento regular de 

água, antes restrito ao Aqueduto da Carioca, que alimentava os chafarizes da Carioca e do Largo 

do Paço, foi aumentado com a canalização do Rio Maracanã, inaugurando outros pontos de 

distribuição no Centro e em áreas mais afastadas. A ampliação da população e do consumo 

intensificou a atividade importadora do porto, que já possuía um fluxo tradicional de 

exportação. Houve a abertura de estradas para o interior e a dinamização dos serviços e 

comércio na área metropolitana. À medida que a cidade crescia, os senhores colocavam seus 

escravos ao ganho nas ruas, vendendo mercadorias e prestando serviços. Simultaneamente às 

mudanças físicas, houve todo um esforço em “civilizar” a colônia. A Europa do século XIX 

considerava-se imbuída da missão de impor sua “cultura superior” ao restante do mundo. Esse 

discurso amadureceu por séculos, justificando, de certa forma, as investidas na África, a 

escravidão e a ocupação da América. Tornou-se urgente fazer da Corte um modelo para a 

colônia, expressando o poder e o grau de civilização do Império. Esse processo é intensificado 

nos anos seguintes, com a criação do Reino Unido (1815) e com o processo de Independência 

(1821-1825). Segundo Debret, “O Rio de Janeiro tornou-se, então, a capital do Império e o 

centro donde a civilização iria irradiar-se por todas as partes do território” 193.  

De acordo com Santos, apesar de não se poder atribuir integralmente a complexidade 

da cidade à chegada da corte, como visto anteriormente, o Rio teve seu estatuto alterado para 

centro do Império Português, o que significou muita coisa em termos políticos, simbólicos e 
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econômicos194. Este evento demandou, além das mudanças físicas, a construção de um aparelho 

de Estado, com suas instituições jurídicas, executivas e administrativas.  

Erário Régio, Conselho Supremo Militar e da Justiça, Tribunais da Mesa do 
Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens, Chancelaria-Mor do Estado do 
Brasil, Tribunais Superiores da Magistratura da América Portuguesa, Intendência 
Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil, Imprensa Régia e Real Fábrica de 
Pólvora. O objetivo fundamental dessa rede de órgãos administrativos, criados no 
período joanino, era fazer do Rio uma capital imperial dos trópicos, ou seja, o local 
central da administração e governabilidade do Império lusitano.195 

A partir daí, foram anos de intensas transformações: a colônia passa a Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves no final de 1815; a Independência dá-se em 1822; a Abdicação de 

D. Pedro I e a assunção da Regência ocorrem em 1831. Paralelamente a esses eventos, a Corte 

vai se posicionando como centro difusor de uma identidade ainda tênue.  Nesse contexto, tão 

impactante quanto as mudanças físicas foram as ocorridas no comportamento da população. 

Não foi um processo fácil, pois seus hábitos, inclusive os das elites, eram pouco europeizados, 

com grande influência africana, indígena e das colônias portuguesas do Oriente. Além disso, as 

próprias mudanças do momento estimulam a importação de escravos, com o aumento da 

demanda de mão de obra para infraestrutura, comércio, serviços e residências.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - gráfico histórico (1791-1830) com estimativa de escravos desembarcados no porto do Rio de Janeiro 
em períodos de cinco anos. Fonte: construído a partir da tabela constante em Florentino196. 
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A mentalidade escravista estimulava a aquisição de cativos por boa parte da população 

livre, até mesmo pelas camadas menos favorecidas, na medida em que o trabalho em geral era 

desprezado e a propriedade de escravos, símbolo de status. Conforme Santos, a demanda 

associada à escala de operação do tráfico facilitava a aquisição de cativos na Corte197. Assim, a 

escravidão na cidade, na primeira metade do século XIX, atinge seu auge, dando-lhe aparência 

de uma urbe africana. A esse respeito, Fragoso e Florentino trabalharam com inventários post-

mortem e chegaram à conclusão de que, entre 1790 e 1835, a propriedade escrava era 

amplamente disseminada na capitania do Rio de Janeiro. De 985 inventários levantados, cerca 

de 85% possuíam escravos entre seus bens198. Soares também destacou esse aspecto entre os 

vários estratos da população livre ao trabalhar com 200 inventários do Arquivo Nacional do 

Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX. Em seu levantamento, 82,5% dos 

inventariados possuíam escravos199. Uma das características da escravidão carioca que chamou 

a atenção de viajantes estrangeiros foi a existência de inúmeros cativos e cativas oferecendo 

produtos e serviços nas ruas. Os negros de ganho trabalhavam em áreas de grande circulação, 

comprometendo-se com seus donos a trazer determinada quantia, denominada jornal, no fim de 

um dado período. Dependendo do acerto, poderiam ter maior ou menor autonomia.  

A possibilidade de o escravo morar em locais distantes da casa senhorial (o morar 
sobre si) e até mesmo as diferentes formas de usar a residência de seus proprietários 
caracterizaram, igualmente, o cativeiro urbano, permitindo, inclusive, a maior 
mobilidade escrava nas ruas.200 

Conforme Ynaê Santos, além da questão da moradia, essa mobilidade necessária à 

atividade do ganho fazia com que o próprio sustento do escravo fosse muitas vezes 

responsabilidade dele, livrando seu senhor de preocupações ordinárias como alimentação e 

vestuário. Entretanto, a autora afirma que os escravos de ganho não teriam o cativeiro 

suavizado, apesar de a atividade aumentar suas possibilidades de ação, particularmente quanto 

a relacionamentos com outras camadas sociais201. Santos adverte ainda para a tênue divisão 

entre escravos de ganho e escravos domésticos, estes últimos compondo a maioria entre os 

cativos do Rio de Janeiro, conforme consenso da historiografia202. A autora cita a análise de 

documentação oficial que demonstraria que boa parte daqueles que estavam ao ganho realizava 
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também serviços domésticos, constituindo uma dupla jornada, principalmente para os senhores 

menos abastados. Já as famílias de mais posses poderiam ser dar ao luxo de possuir uma 

escravaria parcial ou totalmente dedicada ao trabalho doméstico, o que incluía idas ao comércio 

para abastecimento, entre outras exceções. De todo modo, a atividade doméstica teria ficado 

em segundo plano na historiografia da escravidão na cidade, em contraste com a atração que 

teriam exercido o trabalho de ganho e de aluguel, com sua relativa autonomia. Seria razoável 

supor que a visibilidade e a variedade das atividades de comércio e serviços tenham apresentado 

um apelo maior como objeto de pesquisa203. 

Outra consequência do ganho seria a ampliação das alforrias nas cidades, geralmente 

conquistadas a duras penas. Nesse sentido, assim como outros autores, Santos destaca a prática 

da alforria como uma das ferramentas para a manutenção e estabilidade da instituição 

escravista204. As ações individuais dos escravos seriam, assim, estimuladas como possível 

caminho para a obtenção da liberdade, esvaziando formas de resistência como levantes em 

massa. Dessa forma, a expectativa de alcançar a liberdade em um futuro incerto “fez parte do 

imaginário de todo e qualquer cativo, especialmente daqueles que trabalhavam e moravam nos 

grandes centros urbanos”205. Nesse contexto, a fuga era a principal forma de resistência escrava, 

evidenciando “a tensão inerente à relação escravista, assim como o próprio dinamismo do 

cativeiro na cidade”206. A autora lembra ainda a geografia do Rio de Janeiro, com muitos morros 

e matas favoráveis à formação de quilombos, como fator de estímulo as fugas. Contudo, era 

sutil o limite entre o morar por si do ganho e as fugas breves e temporárias, muitas vezes 

praticadas em função de interesses pessoais e relações sociais dos próprios cativos e/ou 

utilizadas como instrumento de negociação junto aos senhores207. 

Nesse contexto, não seria uma tarefa simples distinguir um escravo trabalhando 

devidamente licenciado ou ainda um negro alforriado ou livre de um fugitivo. Além das fugas, 

também eram frequentes os registros de roubos e agressões por escravos, levando à suspeição 

generalizada contra os negros, que podiam ser presos sob quaisquer justificativas. A Intendência 

Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, criada em maio de 1808 e chefiada pelo 

Conselheiro Paulo Fernandes Vianna, que ocupou o posto durante todo o reinado de D. João 

VI, procurava coibir essas práticas.  Porém, esse órgão não se limitava às atividades que hoje 
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compreendemos como de polícia, incluindo ações de controle social, fiscalização e 

providências para o ordenamento e a infraestrutura urbana. De todo modo, algumas formas de 

manifestação social eram permitidas aos negros, como as irmandades, responsáveis pela criação 

de várias igrejas. Essas associações de ajuda mútua propiciavam experiências de liberdade, 

reconhecimento e autogestão, sendo dirigidas por dois segmentos, os cargos executivos e uma 

corte eletiva com títulos de nobreza. O ritual de eleger reis negros existia desde a cristianização 

do Congo no final do século XV, sendo transposto para as áreas brasileiras que receberam 

escravos daquela região. Era representado nas congadas, cortejos de rua com danças, cânticos 

e dramatizações da conversão ao cristianismo.  

As autoridades dividiam-se entre reprimir ou permitir essas manifestações. Afinal, como 

visto anteriormente, o sistema funcionava de forma que a relação com os escravos não poderia 

ser baseada exclusivamente na repressão. O desafio que se apresentava às autoridades era 

incutir na população novos padrões de comportamento que se adequassem a uma corte, 

considerando-se principalmente os “novos espaços de sociabilidade frequentados pela nobreza 

e pela boa sociedade do Rio de Janeiro”208. Nesse sentido, era necessário abandonar velhos e 

inadequados costumes de todas as camadas sociais, enraizados durante séculos, que passaram 

a ser considerados um entrave à implantação do projeto civilizador. A disseminação e até 

mesmo a imposição de novos padrões de comportamento público e privado começam a 

modificar a imagem e a dinâmica urbana.  Foram estabelecidos novos usos para espaços 

tradicionais, com a revisão de antigos modos de se portar para uma sociedade de corte e ocasiões 

e formas de sociabilidade pública copiadas da Europa.  

Observa-se, então, a existência de duas cidades sobrepostas, com formas diferentes de 

sociabilidade que dialogavam entre si. Havia a sociabilidade da corte, com cerimoniais, regras 

e códigos do Antigo Regime europeu, simultaneamente a uma sociabilidade da cidade, na qual 

se encontrava a maioria da população colonizada - negros e mestiços, livres ou cativos, e 

brancos pobres. Essas duas sociabilidades dividiam o mesmo espaço físico e possuíam pontos 

de contato e trocas culturais, dependendo uma da outra209. A corte demandava espaços de 

cerimônias públicas, o teatro, a ópera, e as camadas sociais que desejassem usufruir as suas 

benesses, como cargos, títulos e favores, deveriam adaptar-se aos novos hábitos.  A construção 
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e o reconhecimento da monarquia no imaginário da população demandavam um extenso 

calendário de festas, comemorando-se nascimentos, casamentos, funerais e aniversários da 

Família Real. Os cerimoniais rígidos fixavam o papel de cada ator na representação de sua 

posição social. Conforme Schultz, “as comemorações reais abrangiam uma cuidadosa 

exposição das hierarquias existentes entre os habitantes do Rio, elas também estabeleciam o 

status da cidade no seio do império com ostentações de um luxo e uma opulência 

manifestamente coletivos”210. 

Enquanto que para as camadas mais altas as cerimônias espelhavam posições sociais e 

poderiam criar eventualmente oportunidades de ascensão, para a maioria da população eram 

momentos de lazer em função das atrações públicas. A sociabilidade da cidade era reflexo do 

comportamento de seus habitantes nativos, “A massa dos colonizados que ocupava as ruas, 

praças e chafarizes do Rio de Janeiro e que expressavam (...) um contraponto àquele processo 

civilizador e, ao mesmo tempo, a sua contradição, na medida em que a Corte necessitava da 

Cidade.”211. O Rio, assim, assemelhava-se a uma cidade africana, com intensa circulação de 

negros em todos os lugares, principalmente nas áreas de grande atividade comercial, como a 

Rua da Alfândega, a Rua Direita (atual Rua Primeiro de Março) e o Largo do Paço (atual Praça 

XV). Como vimos, muitos escravos urbanos, passando boa parte do tempo longe de senhores e 

feitores, construíam nas ruas espaços de socialização e redes de relações. Assim, essas duas 

cidades sobrepostas possuíam inúmeros pontos de contato e trocas incessantes, em particular 

nas relações de trabalho e consumo. Elas se cruzavam em muitos eventos públicos, a despeito 

das intenções e dos comportamentos diversos de seus participantes. O Rio era simultaneamente 

uma cidade portuguesa e uma cidade negra. 

O intenso fluxo de estrangeiros para o Brasil, chegando principalmente pelo porto do 

Rio, reforça as transformações culturais. Até a Abertura dos Portos, a colônia portuguesa vivia 

um grande isolamento, rompido com a chegada de inúmeros viajantes que, com seus registros, 

atraíam outras pessoas em busca de trabalho, fama ou fortuna. Debret foi o mais conhecido 

entre esses viajantes e também um dos mais relevantes para a cultura brasileira, integrando a 

chamada Missão Artística Francesa. Por contraditório que possa parecer, D. João VI utilizou os 

serviços de artistas franceses vinculados ao derrotado projeto expansionista de Napoleão 

Bonaparte. Entretanto, isso é compreensível em função da admiração que Portugal sempre 

nutriu pela França como modelo de civilização e cultura. A Missão Francesa foi composta por 
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artistas, artífices e seus acompanhantes liderados pelo crítico de arte e administrador Joaquim 

LeBreton. Entre seus integrantes, estavam Jean Baptiste Debret (pintor histórico), Grandjean 

de Montigny (arquiteto), Nicolas-Antoine-Taunay (pintor de paisagens) e seu irmão Auguste-

Marie Taunay (escultor). Com a derrota de Napoleão, esse grupo de artistas, antes 

subvencionados e protegidos pelo imperador, passa a viver uma situação delicada com a volta 

da monarquia. É difícil saber até que ponto houve um planejamento formal para a vinda do 

grupo ao Brasil, em março de 1816, ou se a empreitada foi de início uma expedição voluntária. 

Mas o fato é que houve uma coincidência de interesses, considerando-se sua posição na França 

e os anseios de D. João.  

A contribuição da Missão ao desenvolvimento da arte brasileira é inegável, com a 

formação de toda uma geração de artistas e o incentivo às artes de uma forma geral. Entretanto, 

dez anos transcorreram entre a proposta do grupo de criação de uma escola superior de Belas 

Artes para sistematizar seu ensino no Brasil e sua efetiva concretização. Os missionários, que 

sobreviviam com uma pensão do governo, acabaram exercendo várias atividades paralelas, 

principalmente servindo à corte. Nesse sentido, tiveram um importante papel na consolidação 

da cultura monárquica a partir da cidade do Rio de Janeiro. Debret e Montigny ornamentaram 

inúmeros eventos com construções temporárias de madeira e papelão, como réplicas de arcos, 

obeliscos e templos. Essas estruturas demandavam longa preparação para um uso que, às vezes, 

durava poucos dias ou até mesmo horas. Tratava-se de uma concepção de festividade com 

características barrocas de ostentação e artificialidade, remetendo ao Antigo Regime 

monárquico europeu. A corte portuguesa, perdulária e com recursos financeiros insuficientes, 

simulava um passado clássico de glórias, afirmando seu poder no presente e apontando para um 

futuro promissor. Segundo relatos do próprio artista: 

À beira do cais, bem em frente da estrada principal do palácio, a Câmara fez erigir, a 
suas expensas, um templo em relevo, consagrado a Minerva e dedicado ao rei. (...) 
Constituía-se de um vasto envasamento sobre o qual se erguia um templo quadrado 
de arquitetura dórica, com 12 colunas estriadas: no centro, internamente, estava 
colocada uma estátua colossal de Minerva e debaixo de sua égide o busto de rei d. 
João Vi sobre um pedestal (...) O baixo-relevo da empena representava os rios das 
quatro partes do mundo, oferecendo ao rei os diferentes produtos do comércio212. 

No centro do pedaço de cais defronte do palácio, diante do chafariz, a Junta Real 
mandara erigir um arco de triunfo de sessenta palmos de altura por setenta de largura 
(...) O monumento triunfal era erguido em honra do soberano recém-aclamado e unia 
à severidade de seu estilo brilhantes acessórios. As duas principais faces eram ornadas 
de quatro colunas coríntias sobre pedestais; os espaços entre as colunas eram 
utilizados com nichos em que se encontravam as estátuas de Minerva e Ceres, alusivas 
às ciências e ao comércio. Embaixo dos nichos, viam-se baixo-relevos (sic), um dos 
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quais representando o desembarque do rei, no momento em que a cidade do Rio de 
Janeiro lhe entrega as suas chaves, e outros mostrando o rei coroado acolhendo as 
artes e o comércio prosternados a seus pés213. 

Schultz aponta o grande incremento das comemorações na cidade em comparação à 

época dos vice-reis, na tentativa de resgatar e reafirmar a importância que Portugal havia 

possuído. Para tanto, o príncipe precisava exibir sua autoridade com frequência, associando-se 

a uma série de atributos positivos como aqueles das “figuras alegóricas da virtude, devoção e 

justiça”214. Dessa forma, os habitantes das classes mais altas do Rio de Janeiro poderiam, além 

de participar do espetáculo, “testemunhar o próprio ato da virtude real: a concessão de títulos, 

postos e outras recompensas por serviço fiel”. Os eventos, de um modo geral, costumavam ter 

continuidade nos teatros da cidade. A presença da elite do Rio nessas ocasiões contribuiu para 

a mudança dos costumes coloniais, que, como vimos, eram considerados pouco civilizados, 

gerando maior fluxo de pessoas brancas nas ruas e incentivando o fim da reclusão feminina, 

como era conhecido o costume de as mulheres da cidade pouco saírem de suas residências. 

Debret, que participou intensamente da concepção desses eventos públicos monárquicos, atuou 

ainda como cenógrafo em teatros e registrou em pinturas a Família Real e inúmeras cerimônias. 

O artista permaneceu na Corte durante quinze anos, tempo maior que qualquer outro viajante 

do século XIX. 

                                                                                                                                                                   

2.2 Política e economia à portuguesa 

 

 Pouco após a chegada do monarca em Salvador, no fim de janeiro, ocorre a Abertura 

dos Portos, compromisso comercial assumido com os ingleses que acabou com o isolamento 

cultural e econômico do Brasil. A chamada Carta de Abertura dos portos, também conhecida 

como Carta ao conde da Ponte, governador da Bahia, foi uma das primeiras medidas de D. 

João VI ao chegar a Salvador. O documento marca, simbolicamente, as mudanças econômicas 

que se iniciaram com a vinda da Família Real.  Assinado em 28 de janeiro de 1808, determinava 

que todos os produtos brasileiros, com exceção do pau-brasil, poderiam ser exportados 

mediante o pagamento de tributos. Além disso, poderiam ser importadas pelo Brasil as 

mercadorias de “nações amigas”, ou seja, aquelas que não estivessem em guerra com Portugal. 

Na prática, isso significava a aquisição de mercadorias da Inglaterra, o que gerou grande 
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insatisfação entre produtores e comerciantes portugueses, que não tinham condições de 

competir com aquele país, em franco processo de industrialização. 

O documento é curto e directo. Explica a motivação por necessidade de abastecimento 
e de animação da vida económica, promete enquadramento global para breve, autoriza 
tratamento igual para embarcações nacionais e das nações amigas, diminui os direitos 
de entrada de 30 para 24% (com excepção de vinhos, aguardentes e azeites que 
duplicavam tais direitos), autoriza a saída para portos nacionais e estrangeiros de 
quaisquer produtos provenientes de território brasileiro (com excepção do pau-brasil, 
cuja saída se declarava proibida) e declara sem efeito todas as leis que impediam 
«neste Estado do Brasil o recíproco comércio e navegação215. 

O autor aponta que essa abertura era inevitável, pois os principais portos portugueses, 

Lisboa e Porto, tiveram acentuado declínio comercial desde 1806 em função da conjuntura das 

invasões napoleônicas e do Bloqueio Continental imposto à Inglaterra naquele ano, que se viu 

impossibilitada de comercializar com o restante da Europa. Assim, seria necessário não só 

recuperar o comércio, mas também construir novas bases econômicas e políticas de sustentação 

do império luso, que pagava um alto preço pelo não alinhamento à França. Nesse contexto, a 

quebra do monopólio colonial, já prevista diante dos acertos com a Inglaterra, permitia ao 

comando do Império Português transposto ao Brasil e ao setor agrário escravista recuperar as 

atividades internacionais. Por outro lado, estabelecia um “livre comércio” que beneficiava uma 

única nação. A Inglaterra, que até o Bloqueio Continental dominava o comércio europeu de 

produtos manufaturados, buscava com urgência a abertura de novos mercados, vislumbrando 

na América portuguesa a possibilidade de compensar suas perdas no velho continente.  

Diante de um Império Português dependente de seu apoio político, econômico e militar, 

os ingleses souberam aproveitar a oportunidade de impor condições bastante desfavoráveis aos 

portugueses em negociações, não se satisfazendo com as conquistas da Abertura dos Portos de 

1808. Assim, dando continuidade a uma história de desequilíbrio na relação entre os países, 

como veremos adiante, em 1810 foram assinados os Tratados de Aliança e Amizade, e de 

Comércio e Navegação, apoiando-se em um discurso supostamente liberal que, na prática, 

acabava com a soberania portuguesa no Brasil. Os britânicos foram indenizados por perdas em 

Portugal durante as guerras napoleônicas, obtiveram permissão de cortar madeiras nas florestas 

brasileiras para navios e o direito de ter juízes ingleses para julgá-los em domínios portugueses, 
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como já acontecia em Portugal. Além disso, os navios de guerra britânicos desfrutariam de 

amplo acesso à costa brasileira, instrumento de pressão adicional à diplomacia.  Em relação ao 

comércio, os acordos estipulavam um imposto de importação de 15% para produtos ingleses, 

menor que os 16% definidos até mesmo para Portugal e os 24% para outras nações. Entretanto, 

artigos similares portugueses e brasileiros não encontravam reciprocidade. Quanto à 

escravidão, ficou prevista a diminuição gradual do tráfico em todas as possessões portuguesas. 

Era uma negociação de mão única, sem benefícios para o decadente Império Português. Os 

acordos de 1810 romperam formalmente com o monopólio colonial e iniciaram uma nova era 

de dependência, dessa vez em relação à maior potência da época. Conforme Caldeira: 

A Inglaterra, apesar de pátria do livre-cambismo, adotava uma postura diversa sobre 
o assunto para consumo externo. Aplicava a ideia de liberdade de comércio apenas 
quando favorecia seus interesses: só permitia competição aberta nos setores em que 
tivesse muita vantagem de capital ou de custos, e mantinha um alto grau de proteção 
nos setores em que era mais fraca. A liberdade não era uma questão filosófica, mas 
antes de tudo uma alavanca econômica – daí não aplicarem em casa o que pregavam 
para os outros. Ao mesmo tempo que arrancaram do Brasil um tratado comercial pelo 
qual seus produtos de exportação pagavam poucos impostos de entrada – dizendo que 
esse era um modelo de desenvolvimento -, os ingleses continuavam taxando alto o 
açúcar e o café brasileiros, de modo a proteger a produção de suas colônias, e também 
os grãos, a fim de proteger os agricultores da Metrópole, tão conservadores quanto os 
fazendeiros do Brasil216. 

Se considerarmos que os ingleses já haviam saído na frente na produção em massa com 

a Revolução Industrial, os acordos de 1810, estabelecendo tarifas preferenciais por mais de uma 

década, inviabilizavam qualquer espécie de concorrência, garantindo-lhes um mercado cativo 

para seus produtos no Brasil. Para compreendermos a submissão de Portugal, é preciso 

retroceder ao século XVII, quando as duas nações selaram acordos que envolviam facilidades 

comerciais em troca de proteção militar. De acordo com Novais, a Restauração portuguesa após 

a União Ibérica (1580-1640) demandou inúmeros desafios, fazendo com que a diplomacia 

portuguesa cedesse continuamente com o objetivo de preservar suas colônias, em particular o 

Brasil. Assim, o território na América se tornou a principal moeda de troca de Portugal, 

garantindo a preservação não só de outras colônias, mas também da metrópole portuguesa217. 

Os ibéricos eram donos de um vasto império ultramarino, mas bastante frágeis em termos de 

defesa de suas possessões e de seu próprio território europeu. Essa aliança histórica aparentou 

estremecimento com a hesitação portuguesa em se alinhar de imediato à Inglaterra quando das 

guerras napoleônicas, mas logo foi reforçada, atingindo a situação de uma enorme dependência 

                                                           
216 CALDEIRA, op. cit., p.162. 
217 NOVAIS, 2019, op. cit., p.33, 70 e 71. 
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econômica e militar. As demandas financeiras do governo recém-instalado no Brasil, marcado 

por desperdício, ineficiência e ausência de um projeto consistente de desenvolvimento, 

agravaram essa situação. 

À parte sua completa dependência da proteção militar britânica, sua corte estava 
falida. Os tesouros embarcados no comboio em Lisboa logo se haviam esgotado, com 
a instalação da nova corte no Rio e o pagamento dos custos contínuos de sua 
gigantesca burocracia. Na ocasião em que Strangford começou a negociar o tratado, 
D. João já fora obrigado a obter um empréstimo de 600 mil libras esterlinas em 
Londres, para manter seu governo em funcionamento (...)218. 

Às dívidas acumuladas, somavam-se operações comerciais desfavoráveis e o crescente 

desequilíbrio na balança comercial. Na esteira das mudanças de comportamento e com o fim 

da guerra na Europa (1815), o consumo de produtos importados se intensificou, abrindo 

oportunidades para outras nações como a França, de onde vinham principalmente artigos de 

luxo e vestuário, consumidos pelas classes mais ricas. De toda forma, ao longo dos anos a 

Inglaterra nunca deixou de ser a principal beneficiada, vendendo mercadorias como tecidos, 

peças, louças e objetos de uso cotidiano. Esses bens substituíram as seculares importações das 

colônias orientais portuguesas, que, com seu ocaso, diminuíam a importância do Império 

Lusitano de forma acelerada. A lista incluía ainda materiais para obras e infraestrutura, 

ferramentas e maquinários, completando o rol de produtos oriundos da Revolução Industrial 

que inundavam as praças brasileiras. A posição do Império e, posteriormente, do Brasil no 

sistema capitalista mundial parecia ficar cada vez mais clara, como mero fornecedor de bens 

primários para a expansão econômica de outros países, principalmente a Inglaterra. 

Interessante notar que, apesar da profunda dependência da Inglaterra, Portugal e, em 

seguida, o Brasil, resistiram ao máximo para manter a escravidão. A despeito da submissão em 

outros temas, desrespeitaram continuamente acordos sobre a questão alinhavados desde o início 

do século. Segundo Costa, a Inglaterra, que havia abolido o tráfico em suas colônias em 1807, 

ao tentar impor essa condição a D. João VI desde sua vinda ao Brasil, obteve apenas promessas 

vagas219. Em 1815, durante o Congresso de Viena, os ingleses acordaram com Portugal o fim 

do tráfico ao norte do Equador. Já em 1817, navios ingleses vistoriavam barcos suspeitos da 

atividade em várias rotas. Durante o processo de Independência, houve novas pressões 

condicionando o reconhecimento da Inglaterra, no âmbito do tratado de 1826. D. Pedro I acabou 

endossando acordos anteriores de Portugal em relação à escravidão e ao tráfico, 

                                                           
218 WILCKEN, Patrick. Império à Deriva. São Paulo: Editora Objetiva, 2005, p.201. 
219 COSTA, op. cit., p.21, 74 e 75. 
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comprometendo-se a extinguir essa atividade em 1830. De fato, com a interdição no final de 

1831 e as penalidades previstas, chegou a haver, nos primeiros anos, uma grande redução da 

atividade. Entretanto, de acordo com Costa, “(...) as fazendas de café multiplicavam-se e 

exigiam cada vez mais negros. A lei permaneceu letra morta”220. Conforme Soares221:  

Os anos que se seguiram imediatamente à aprovação da lei de 1831 marcaram uma 
diminuição considerável na importação de escravos africanos, pensando-se inclusive 
que o tráfico tinha cessado definitivamente. Pura ilusão, pois os traficantes se 
rearticularam e depois de 1835 voltaram ao seu negócio mais intensamente (...), 
desenvolvendo uma série de novas técnicas para ludibriar os navios da marinha 
britânica que policiavam o Atlântico na tentativa de reprimir o tráfico. (...) Os 
traficantes ainda contaram com o alto grau de corruptibilidade das autoridades 
brasileiras, desde os mais baixos até os mais elevados escalões, subornando ministros, 
parlamentares, militares, magistrados, chefes de polícia, policiais, funcionários 
alfandegários, etc.  

As estatísticas de desembarque de escravos no Brasil no período confirmam as 

colocações de Costa e Soares, conforme gráfico que segue. 

                                                                                                                                                                                                
Figura 5 – gráfico histórico (1800-1860) com estimativa de escravos embarcados na África e desembarcados no 
Brasil. Fonte: Viagens em Escravo: Tráfico Transatlântico de Escravos. Disponível em: 
<http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates>. Acesso em: 11 fev 2019. 

 
Thomas Ewbank testemunhou em 1846 a passagem de quatro barcos com cerca de 50 

escravos em cada um ao passear à noite em um rio, parte de uma carga recém-chegada à capital 

que estava sendo contrabandeada222. O viajante questiona a própria palavra utilizada: “se é que 

                                                           
220 Ibid, p. 21. 
221 SOARES, op. cit., p.42. 
222 EWBANK, op. cit., p.271 e 272. 
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se pode usar o termo num negócio em que nenhum segredo está implícito”. Toda a economia 

estava de fato atrelada ao trabalho escravo e ao tráfico, os quais se pretendia prolongar pelo 

máximo tempo possível. Com o passar dos anos, vai ficando cada vez mais claro que Portugal, 

carente de um projeto estruturado de modernização, tanto lá quanto cá, apostava na 

continuidade de um modelo de sociedade que parecia não mais funcionar em um século em que 

o capitalismo se consolidava e expandia. Apesar do verniz civilizatório, transpuseram-se 

também práticas políticas ancestrais para o Brasil, como o beija-mão.  Seria impossível precisar 

a origem desse ritual que, por seu explícito e intenso simbolismo, remete a tempos imemoriais 

em sociedades as mais diversas. O monarca, do alto de sua posição de poder, recebe seus súditos 

de todas as partes e classes sociais, em fila, para ouvir pedidos, reclamações e quaisquer 

questões nas quais pudesse conceder sua interferência protetora e justa. Em Portugal, esse 

costume remete a épocas medievais, sendo comum em outros reinos centralizadores, como na 

França de Luís XIV (1638-1715), embora tenha caído em desuso de uma forma geral nas 

décadas posteriores em todo o continente. Conforme Wilcken: 

O beija-mão – ritual que era um dos grandes favoritos de D. João – constituía um 
evento habitual. A cerimônia tinha a intenção de abrir um canal de comunicação entre 
o rei e seus vassalos e, pelo menos em tese, era aberta a todos. Os que eram admitidos 
na sala do trono faziam fila para tocar a pessoa do rei e, em meio a uma série de 
genuflexões e reverências cuidadosamente coreografadas, beijavam a mão estendida 
do príncipe regente, enquanto rogavam uma graça real. O beija-mão era a única 
ocasião completamente pública em que a singularidade do que estava acontecendo no 
Rio se tornava visível para todos.223 

 O viajante inglês John Luccock comenta que o ritual, em dias festivos, era realizado 

quase publicamente, na sacada do palácio real, de onde a multidão podia enxergá-lo, 

despertando a curiosidade e a ambição de seus súditos224. Dessa forma, era angariada a lealdade 

geral, pois “basta sujeitar-se à pragmática estabelecida em dias fixos da semana, encontrando 

assim caminho para as honrarias abertas ao mérito, onde quer que este apareça”. Para Schultz, 

as audiências com a presença do monarca não eram limitadas a ocasiões especiais, ocorrendo 

com certa frequência225. De acordo com o historiador português Diogo Ramada Curto, em Ritos 

e cerimônias da monarquia em Portugal - séculos XVI a XVIII226, essas audiências cerimoniais 

comprovariam a “possibilidade de um acesso directo à pessoa do rei, ao qual a literatura da 

época associa a prática imediata de uma justiça exemplar”. O sentido da ação é claro: para 

corrigir possíveis injustiças da máquina do Estado, suscetível a falhas, e analisar demandas 

                                                           
223 WILCKEN, op. cit., p.149. 
224 LUCCOCK, op. cit., p.163. 
225 SCHULTZ, op. cit., p.228. 
226 CURTO, Diogo Ramada, 1991, p.232 a 234 e 237, apud SCHULTZ, 2008, p.228. 



82 

 

específicas de seus súditos, que a estrutura administrativa não alcançaria, era necessário um 

contato pessoal do monarca com a população. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – O beija-mão, imagem feita por um artista e militar inglês com as iniciais A.P.D.G.  
Disponível em: https://histericahistoria.blogspot.com/2017/11/a-cerimonia-do-beija-mao-avo-da.html. Acesso 
em: 09 ago 2019. 
 

 Esse forte personalismo nas relações do governante com seus governados refletia-se 

também na prática rotineira da concessão de títulos de nobreza, muitas vezes conquistados no 

beija-mão. Enquanto na Europa em geral as monarquias apresentavam um caráter mais 

hereditário, em Portugal a conveniência sempre andou a seu lado, costume que foi não só 

reproduzido como bastante ampliado no Brasil. Conforme Schultz227, citando Manchester 

(British Preeminence in Brazil Its Rise and Decline. A study in European Expansion. 1933, 

Nova York: Octagon, 1964. “Transfer”, p.171-172), Dom João VI teria concedido, no período 

em que morou no Rio de Janeiro, mais títulos de nobreza “do que no século e meio precedente 

de domínio de Bragança em Portugal, além de milhares de cargos nas ordens militares 

portuguesas, títulos de conselho e nomeações de altas patentes no exército”. Foram 20 títulos 

de marquês, oito de conde, 16 de visconde e 21 de barão. Também houve a concessão de cerca 

de cinco mil títulos de cavaleiro. Essas titulações não eram transmissíveis hereditariamente e 

não envolviam trocas financeiras explícitas, embora boa parte delas fosse fruto de favores ao 

monarca e abrissem portas para transações com o Estado, além de conferir inegável status a 

seus detentores. Ou seja, na prática, embutiam a famosa relação de “toma lá, dá cá”, tão forte 

na cultura brasileira.  
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A concessão de honrarias, a princípio tratada com reverência, degenerou num 
exercício de geração de dinheiro. D.João constatou que podia não apenas criar alianças 
vitais com a elite brasileira pelo sistema de honrarias, mas também gerar uma renda 
significativa nesse processo228. 

A corrupção do Império Português assumiu feições concentradas no Rio de Janeiro. 

Afinal, havia a necessidade de estruturar um Estado às pressas e acolher milhares de nobres e 

burocratas. De acordo com Wilcken, Joaquim José de Azevedo, o funcionário responsável pela 

vinda da Família Real, enriqueceu até tornar-se o banqueiro da corte229. Citando o bibliotecário 

português Luiz Joaquim dos Santos Marrocos (Cartas de Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, 

Rio de Janeiro: Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol.56, 1934, p. .22 e 23), 

afirma que Azevedo fez “um empréstimo gratuito ao Erário, que deu carga a cinco carros cheios 

de prata e a 11 negros carregados de ouro”.  O Banco do Brasil, primeira instituição bancária 

da colônia, criado para estimular as manufaturas e cujas atividades se iniciaram em dezembro 

de 1809, teve sua finalidade rapidamente desvirtuada.  

As fraudes financeiras foram institucionalizadas pela criação do Banco do Brasil, que 
era usado pelos membros da realeza como fonte de crédito ilimitada. Em pouco tempo, 
o banco ficou exposto a empréstimos sem cobertura, situação esta que a corte usou 
vários métodos inescrupulosos para remediar. As moedas de prata eram derretidas e 
refundidas numa forma degradada, e grandes quantidades de papel-moeda eram 
emitidas para liquidar dívidas. O resultado foi o crescimento da espiral inflacionária 
(...).230 

Caldeira também destaca as emissões contínuas e sem lastro do Banco, usadas para 

pagar as contas do governo231. Os acionistas autorizavam-nas registrando no balanço as dívidas 

como bons créditos, resultando em grandes lucros contábeis que por sua vez geravam altos 

dividendos. Boa parte dos cargos no Estado era negociada com seus pretendentes, que pagavam 

pela posição e recuperavam rapidamente seu investimento, cobrando taxas, impostos e serviços 

que, em vez de irem para o erário público, alimentavam fortunas privadas. Sem um projeto de 

geração de riqueza, com acordos comerciais desfavoráveis, desperdícios da corte e uma política 

predatória do Estado, a situação das finanças se degenerou rapidamente. Com a pressão das 

cortes portuguesas do outro lado do Atlântico para o retorno de D. João VI, consequência direta 

da Revolução do Porto (1820), sua aventura tropical parecia ter chegado ao fim. De todo modo, 

a permanência no Brasil após a derrota de Napoleão (1815) era difícil de ser explicada. 

Entretanto, o regente deixa seu filho, com a esperança de manter um elo entre os dois 
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continentes e, quem sabe, até mesmo recuperar o projeto de um império que remetesse à glória 

dos tempos áureos de Portugal. Os saques sem cobertura no Banco são intensificados 

previamente ao retorno da corte portuguesa. A situação lembrava a partida da Família Real em 

1807, com atitudes desesperadas para juntar ativos e deixando uma série de passivos para trás.  

Enquanto a família real se preparava para partir, a oposição a sua saída começou a 
assumir um ar mais hostil. Afirmou-se que uma grande quantidade de ouro brasileiro 
fora empilhada a bordo do comboio real. Falou-se de irregularidades financeiras: 
todos os ativos circulantes do Banco do Brasil tinham sido emprestados a apenas uma 
dúzia de homens influentes, e outros adiantamentos tinham sido feitos à corte, cuja 
dívida atingia níveis insustentáveis.232 

Segundo Debret, nem mesmo recursos destinados aos desassistidos foram poupados no 

retorno de D. João VI: “(...) recorreram os agentes da Corte a um meio ilegal: o de retirar, no 

último momento, os fundos conservados nas caixas de assistência da Santa Casa de 

Misericórdia, dos órfãos etc., além do dinheiro e dos diamantes conservados no Tesouro 

público”233.  O desfecho da empreitada portuguesa no Brasil foi bastante peculiar. Com o desejo 

das cortes lusitanas de fazer a antiga colônia retornar a sua condição original, tem início o 

processo de independência. De 1821 a 1825, houve conflitos armados em várias províncias, 

como Bahia, Cisplatina (atual Uruguai), Maranhão, Pará e Piauí, terminando com a vitória 

brasileira. Portugal se recusou a reconhecer a Independência, mas acabou negociando com o 

Brasil com a mediação da Inglaterra.  

O acordo foi o último capítulo das relações cada vez mais surrealistas entre 
Portugal e seus antigos territórios coloniais. Nos termos desse documento, 
intermediado pelo diplomata inglês sir Charles Stuart, o Brasil pagaria a 
Portugal uma compensação pela perda de sua colônia. Redigiu-se uma lista de 
todos os itens e de parte das dívidas deixadas pela família real em sua partida 
do Rio, quatro anos antes. Nessa conta entraram a prataria, os móveis e o 
equipamento da Casa Real, a Biblioteca Real, metade da dívida contraída com 
os britânicos, navios de guerra, carregamentos, munição e os salários e 
pensões dos regimentos destacados no Brasil. A soma total devida a Portugal 
ficou em 2 milhões de libras esterlinas, das quais 250 mil deveriam ir 
diretamente para D. João, pela venda da rede de propriedades que ele havia 
adquirido durante sua permanência no Rio.234 

Portugal reconhece a independência brasileira por meio do Tratado do Rio de Janeiro 

ou Tratado de Paz e Aliança, assinado em agosto de 1825. A monarquia dos Bragança que aqui 

permaneceu, depois de quase três séculos de colonização, aceita o pagamento de uma enorme 

indenização aos portugueses, viabilizada com empréstimos da Inglaterra. Entretanto, como a 
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ex-metrópole já era devedora dos ingleses, a operação, de fato, se configurou mais como uma 

transferência de dívidas. Novamente, o Banco do Brasil foi utilizado de forma predatória, a fim 

de viabilizar o processo e “gerar” recursos para os anos subsequentes, levando a sua liquidação 

em 1829235. E mais uma vez, seria preciso lançar mão de um projeto civilizatório, com vistas à 

manutenção da unidade nacional e à construção de uma nação soberana. Em meio às mudanças 

políticas da década de 1820, é possível observar a manutenção de diversos aspectos da 

escravidão colonial no então Império do Brasil. E os viajantes são uma fonte importante nesse 

aspecto.  

A Corte, que mais parecia uma cidade africana, mesmo em meio aos rituais nobres 

importados do Velho Continente, manteve sua dependência do trabalho escravo para fazer 

funcionar sua rede de serviços, como bem pontuam Mary Karasch e Ynaê Santos. Na realidade, 

a vida em Corte parecia ampliar as possibilidades de uso dos escravos urbanos, situação que se 

manteve até a década de 1850, quando o fim definitivo do tráfico de africanos escravizados iria 

redimensionar o papel dos escravos citadinos. Desse modo, o Rio de Janeiro, essa Corte 

escravista, pode ser tomada como um cenário quase ideal para pensar nos limites impostos pelo 

escravismo ao desenvolvimento “clássico” do capitalismo no Brasil, marcando profundamente 

as relações do mundo do trabalho. E nada melhor do que um olhar externo para entender que 

essas relações poderiam ser profundamente estranhas para aqueles originários de localidades 

nas quais a escravidão não era uma realidade, e o capitalismo parecia se desenvolver sem 

nenhum tipo de empecilho. 

                                                           
235 O atual Banco do Brasil, criado no Segundo Império pelo ministro Joaquim José Rodrigues Torres (Visconde 
de Itaboraí) em 1853, é fruto da fusão do Banco do Brasil criado em 1851 por Irineu Evangelista de Sousa (Barão 
de Mauá) com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, fundado em 1838. 



86 

 

3 OS REGISTROS DOS VIAJANTES 

 
3.1 Retrato e dependência do escravismo  

 

Os registros dos viajantes estrangeiros nos permitem ter acesso a diversos aspectos da 

sociedade carioca da primeira metade do século XIX, incluindo a escravidão. Como dissemos, 

a seleção do que retratar ou descrever, além da intenção de registro para a posteridade, 

certamente se vincula em boa medida àquilo que lhes provocou contraste com suas sociedades. 

Nesse sentido, grande parte de seu estranhamento deveu-se a determinadas tradições da 

sociedade brasileira. Quando pensamos em escravidão no Rio do início do século XIX, é 

essencial o contato com a obra de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), que possui um inegável 

caráter cronista. Como dito anteriormente, Debret foi o mais conhecido e relevante entre os 

viajantes estrangeiros, assim como o que mais tempo permaneceu no Rio de Janeiro (de 1816 

a 1831), vivenciando grande parte das transformações ocorridas na política e na sociedade 

brasileira. É importante destacar que o artista, de certa forma, portava uma visão ambígua sobre 

os africanos e a escravidão se considerarmos o discurso contemporâneo. Apesar de sua 

formação iluminista, possuía preconceitos sobre as diferentes etnias e seu papel no mundo, 

como grande parte das pessoas de sua época. Entretanto, são explícitas suas críticas a um 

sistema que lhe parecia primitivo e pouco produtivo, além de reconhecer todo o sofrimento 

subjacente ao papel preponderante que o negro exerceu na economia brasileira.  

Tudo assenta, pois, neste país, no escravo negro; na roça, ele rega com seu suor as 
plantações do agricultor; na cidade, o comerciante fá-lo carregar pesados fardos; se 
pertence ao capitalista, é como operário ou na qualidade de moço de recados que 
aumenta a renda do senhor. Mas, sempre mediocremente alimentado e maltratado (...) 
acaba definhando a duas mil léguas de sua pátria, sem nenhuma recompensa pelos 
seus serviços menosprezados.236 

Debret tornou-se um dos aprendizes de seu primo, Jacques-Louis David (1748-1825), 

pintor de maior destaque da época e representante do neoclassicismo. Essa corrente artística, 

racionalista e pedagógica, baseava-se em valores morais e enfatizava a pintura histórica como 

a mais importante em uma hierarquia temática. Antimonarquista e revolucionário jacobino 

durante a Revolução Francesa (1789-1799), Debret alcançou estabilidade no período de 

Napoleão, tornando-se um de seus pintores. Davi e seus seguidores tiveram um papel 

importante na criação do imaginário da Revolução e da Era Napoleônica (1799-1815), 

trabalhando em pinturas, eventos e em sua simbologia de forma geral. Em 1815, Napoleão é 
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derrotado, ocorre a restauração monárquica e David é exilado na Bélgica. O artista francês, 

como outros do antigo governo, encontra-se desempregado, além de separar-se da esposa e 

perder seu filho. Acaba, então, fazendo parte do grupo que vem ao Brasil integrando a Missão 

Artística Francesa. Observador perspicaz, Debret escreve sobre a precariedade da 

infraestrutura e das instituições, encarando o início do processo civilizatório brasileiro com a 

vinda da Família Real, como vimos anteriormente. “A civilização mantinha-se, pois, 

estacionária no Brasil, quando, em 1808, chegou a Corte de Portugal, nessa colônia até então 

abandonada aos cuidados de um vice-rei237”. 

O artista sentia-se parte ativa desse projeto civilizatório, o que ia ao encontro de sua 

formação iluminista e do conceito da França como herdeira de tradições clássicas. Entretanto, 

Debret encontrou uma realidade bem diferente da qual havia vivido, tendo pouca oportunidade 

de realizar trabalhos históricos. Terra, povo, costumes e sistema político, nada se assemelhava 

à França. Com o atraso na abertura da Academia Imperial de Belas Artes, proposta em 1816, 

mas efetivada somente dez anos depois, Debret acabou buscando outras ocupações, realizando 

centenas de aquarelas e desenhos sobre a vida cotidiana do Rio de Janeiro em suas constantes 

incursões às ruas. Dando grande ênfase ao elemento humano e à escravidão, o artista foi o 

grande cronista da cidade. Ao retornar à Europa, editou, entre 1834 e 1839, Viagem Pitoresca 

e Histórica ao Brasil, publicação com muitas imagens, informações e impressões sobre o país. 

Seus textos revelam vocação e intenção historiográficas ao registrar, de forma quase 

enciclopédica, uma sociedade em transformação. 

O pintor francês registrou em imagens e textos o trabalho escravo urbano em suas 

múltiplas formas. Por meio dele, observamos uma cidade negra com oferta cada vez maior e 

mais complexa de produtos e serviços para todas as camadas sociais, demandados pelo processo 

de crescimento. Costa afirma que à época da Independência havia no Brasil cerca de três vezes 

mais negros e mestiços, entre escravos e livres, que pessoas brancas: 3 milhões e 993 mil contra 

1 milhão e 347 mil238. Considerando a distribuição nas diversas províncias, o Rio de Janeiro, 

em função de sua demanda, deveria possuir concentração superior à média. Karasch diz que a 

população escrava no Rio passou de cerca de 15 mil pessoas na virada do século para 36.182 

em 1821, representando 46% da população239. Debret soube captar essa presença negra nas ruas 

da cidade. Todas as imagens do artista francês que seguem, com exceção das figuras 10 e 34, 

                                                           
237 DEBRET, op. cit., p.150. 
238 COSTA, op. cit., p.19. 
239 KARASCH, op. cit., p.106. 
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estão presentes em Viagem pitoresca e histórica ao Brasil240, com legendas baseadas em sua 

descrição das cenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Debret - Barbeiros ambulantes (prancha 59, p.208) 
Segundo Debret, esses profissionais andavam pelas ruas buscando clientes entre negros de ganho, moleques de 
recado e outros trabalhadores, apresentando-se duas vezes por dia a seus senhores. A cena, próxima ao Largo do 
Palácio, mostra dois negros de elite utilizando seus serviços, um deles com a medalha no chão de quem trabalha 
na Alfândega.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Debret - O cirurgião negro (prancha 94, p.311) 
O artista francês afirma que os cirurgiões negros eram venerados em seu meio como sábios, ao mistificarem a 
aplicação de simples procedimentos, como as ventosas, e venderem drogas e talismãs. Na cena, o profissional está 
atendendo pessoas pobres em frente a sua casa. A sangria com ventosas equilibraria o corpo, expulsando doenças. 
Essa era uma crença antiga, tanto na Europa quanto na África.  

                                                           
240 DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial, 2016 
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Figura 9 – Debret – Vendedor de flores à porta de uma igreja (prancha 103, p.450)  
Na cena, o negro vende flores e pedaços de coco na porta de uma igreja, em um domingo. O viajante cita o hábito 
de enfeitar os cabelos com cravos entre as classes mais altas, simbolizando galanteio e conquista. “A senhora, 
saindo da missa, escolhe uma dessas flores, que será paga pela negra sua criada de quarto, permanecendo as outras 
duas pacientemente imóveis.” Interessante sua afirmação no respectivo texto de que “A cena é real.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Negra tatuada vendendo caju (1827) 
Esta célebre gravura, não incluída em Viagem Pitoresca, mostra duas escravas de ganho conversando ao fundo e 
uma terceira, solitária, em primeiro plano. Percebe-se o aspecto melancólico e distante, como se refletisse sobre 
sua situação ou expressasse saudade ou cansaço. Se considerarmos a cena como fidedigna, certamente remeteria 
a um flagrante. Uma vendedora, a princípio, estaria ativa para cumprir o estabelecido pelo seu senhor. Disponível 
em:  http://idd.org.br/acervo/obra-negra-tatuada-vendendo-caju-debret-1827/. Acesso em 20 out 2019. 
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Figura 11 – Debret - Lavadeiras no rio (prancha 96 - detalhe, p.317) 
A lavagem de roupas nos rios e chafarizes intensificou-se na época, devido ao aumento populacional. O serviço 
geralmente era prestado por escravas domésticas das famílias ou por escravas de ganho.  

 

O comerciante inglês Luccock confirma essa impressão de urbe africana ao circular pela 

cidade, com a visão quase que exclusiva de negros e mestiços em suas atividades produtivas 

rotineiras. Pela manhã, “os homens brancos se faziam raros pelas ruas”, mas viam-se escravos 

e escravas em todo tipo de trabalho. “Um estrangeiro que acontecesse de atravessar a cidade 

pelo meio do dia quase que poderia supor-se transplantado para o coração da África”241. John 

Luccock (1770 - 1826) veio ao Rio de Janeiro como muitos negociantes ingleses oferecer os 

produtos da Revolução Industrial. A partir de 1808, ano da abertura do Brasil e de sua chegada 

à cidade, entraram no porto do Rio 90 navios de comércio estrangeiros, número que subiu para 

422 em 1810. Os ingleses percorriam diversas cidades, negociando mercadorias e contribuindo 

para a queda do comércio lusitano e de suas colônias do Oriente. No início, muitos tiveram 

perdas, em função do desconhecimento do mercado brasileiro. Luccock foi um desses 

comerciantes obrigados a liquidar grandes lotes em leilões, depois de tentar a sorte no sul do 

país. Entretanto, eles rapidamente se adaptaram e em poucos anos dominaram o comércio, que 

também absorvia produtos franceses, concentrados em artigos de luxo. Após três anos, o inglês 

foi à Europa buscar mais mercadorias, e ao retornar permaneceu na Corte até 1818. Publicou 

Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil em 1820, discorrendo sobre o 

Brasil muitas vezes de forma irônica e até agressiva, sendo um dos primeiros estrangeiros a 

analisar os hábitos da população.  

  

                                                           
241 LUCCOCK, op. cit., p.74. 
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Figura 12 – Debret - Comboio de café (prancha 85 - detalhe, p.283) 
O transporte de café poderia ser longo em função do trajeto da plantação ao armazém. O número de carregadores 
equivalia ao de sacos, mas era necessário um capataz que animasse o grupo com canções. A mão de obra no setor 
era quase toda de escravos até a metade do século XIX, quando começou o incentivo à imigração europeia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Figura 13 – Debret - Negros carregadores de cangalhas (prancha 84, p.279) 
Os cangueiros transportavam cargas valiosas ou frágeis usando cordas e varas, andando de forma a compensar o 
seu balanço. Na gravura, carregam uma pipa de aguardente no interior da Alfândega.  
 

As imagens das figuras 12 a 16, entre muitas produzidas por Debret, mostram a capital 

de uma enorme colônia, em pleno século XIX, distante da adoção universal de inventos 

milenares como a roda, utilizando como meio de transporte basicamente a força humana. Isso 

ocorria em função da inexistência ou do precário estado das vias, além da escassez de carros e 

de animais de tração, em uma sociedade com mão de obra farta e exploração ao extremo. A 

infraestrutura em geral era a mínima necessária para produzir e escoar os produtos oriundos da 

lavoura e do extrativismo. Ewbank confirmou, tempos depois, em 1846, as precárias condições 
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de transporte na Alfândega, estabelecimento governamental estratégico, que foram registradas 

por Debret na figura 13.   

Saí da longa avenida para a Rua Direita, não longe da Alfândega e onde os transeuntes 
têm de passar através de fardos, barris, pacotes, cestos, carros e negros que se agitam 
e suam. Aqui não temos carros puxados por quadrúpedes para o transporte de 
mercadorias. Os escravos são os animais de tração assim como de carga. As cargas 
que transportam e as ruas que atravessam são suficientes para matar mulas e cavalos. 
Antigamente, poucos carros eram usados na Alfândega. Tudo era transportado por 
simples processo de arrastamento. Boa parte desse trabalho é ainda realizado da 
mesma maneira.242 

O inglês naturalizado estadunidense Thomas Ewbank (1792 – 1870), outro interlocutor 

qualificado quanto aos negócios, além de tecnologia e infraestrutura, começou a trabalhar com 

13 anos de idade como encanador e funileiro. Em 1812, mudou-se para Londres para produzir 

embalagens metálicas em uma fábrica de carnes em conserva e, sete anos depois, foi para Nova 

Iorque fabricar encanamentos.  Inventor e empreendedor, Ewbank obteve sucesso empresarial, 

registrou patentes e fez publicações técnicas sobre mecânica e hidráulica. Vendeu suas fábricas 

aos 44 anos, dedicando-se a estudos como filosofia, etnologia e história das invenções. Em 

fevereiro de 1846 chegou ao Rio, permanecendo por cerca de seis meses para conviver com seu 

irmão mais velho, casado com uma brasileira. Saía diariamente para conhecer a cidade, seus 

tipos e suas instituições. Publicou em 1856 Vida no Brasil ou Um diário de visita à terra do 

cacau e da palmeira, obra composta de artigos publicados parcialmente anos antes. Concentrou 

seus relatos nos aspectos sociais, em particular quanto à religião católica da época, que 

considerava primitiva. Foi Comissário de Patentes dos Estados Unidos em 1849, ocupando o 

cargo até 1852. Posteriormente, viajou para o interior daquele país e para a América Latina a 

serviço do governo, realizando estudos sobre etnologia, sendo um dos fundadores e presidente 

da Sociedade Etnológica Americana. Em 1855, participou de uma expedição do Exército a fim 

de mapear o Mississipi para a instalação de ferrovias.  

 Ewbank, da mesma forma que Debret, também discorre sobre tecnologia e a 

precariedade do sistema de transportes de produtos por escravos pelas ruas da cidade, 

ressaltando a dificuldade dos caminhos e das cargas. Para o estrangeiro, a atividade de 

transporte já seria penosa para bestas de carga, quanto mais para humanos243. Descreve os 

cativos arrastando carroças de rodas maciças, que rangiam sob o grande peso das cargas e 

faziam “tremer as paredes e soalhos dos prédios vizinhos; dos escravos arfando em sua marcha 

                                                           
242 EWBANK, op. cit., p.93 e 94. 
243 EWBANK, op. cit., p.73 e 74. 
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lenta e tortuosa, retesando os músculos, a ponto de rebentar”. Observou escravos transportando 

carvão, “carga que entre nós exigiria um cavalo e um carro”244. Relata que presenciou seis bois 

subindo a ladeira do Morro do Castelo puxando um carro com pedras de construção, o que era 

um trabalho estafante até mesmo para os animais. Em seguida, afirma que na semana 

subsequente observou carga semelhante sendo descarregada no sopé do Morro e transportada 

na cabeça de escravos. O viajante comenta as frequentes deformações nos corpos dos escravos 

carregadores após alguns anos de trabalho, como “um homem cujas coxas e pernas curvavam-

se tanto para fora que seu tronco não ficava a mais de quinze polegadas do solo”245. John 

Luccock também observou, entre 1808 e 1818, o transporte de mercadorias puxadas por 

escravos nas ruas da cidade. O inglês relatou o uso de carretas toscas, de rodas muito baixas, 

para as cargas mais pesadas. “A esse veículo, tão miseravelmente construído, dez ou doze pretos 

se jungiam, arrastando-o a músculos retesados e cantando suas canções favoritas”246. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 14 – Debret - Negros de carro (prancha 86, p.284) 
Esse tipo de carro era bastante comum na cidade para o transporte de cargas mais pesadas. Devido às suas 
limitações, demandava muitos escravos para operá-lo. “Seis negros são empregados no serviço de semelhante 
carro; quatro puxam à frente com cordas e dois outros empurram por trás a massa rodante. (...) Encontram-se 
inúmeros carros desse tipo junto ao muro que se prolonga até a porta da Alfândega. ” 
 
 Debret registrou esse tipo de “carro” descrito por Luccock, termo genérico à época para 

qualquer veículo de rodas, conforme a figura que segue. O viajante afirma ser “uma humilde 

carreta de quatro pequenas rodas cheias (...) construída com simplicidade e inteiramente de 

madeira.” Segundo ele, o transporte não possuía mobilidade na dianteira, necessitando ser 

                                                           
244 EWBANK, op. cit., p.96. 
245 EWBANK, op. cit., p.96. 
246 LUCCOCK, op. cit., p.74. 
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puxado para virar. Assim, a cada curva a parte frontal precisava ser erguida247. O francês 

demonstra algumas vezes em sua obra a surpresa com o baixo índice de adoção de tecnologias 

na principal cidade brasileira, associando esse fenômeno ao regime escravista. Em certa 

passagem, destaca a estranheza com o fato de que “nesse século de luzes se depare ainda no 

Rio de Janeiro com o costume de transportar enormes fardos à cabeça dos carregadores 

negros”248. O viajante considerava que essa prática impedia a adoção de meios de transporte 

como carros atrelados, e vinculava a causa de sua existência à necessidade de remuneração dos 

escravos, particularmente aqueles pertencentes “ao pequeno capitalista e às viúvas indigentes”, 

que dependiam dessa fonte de renda. Debret também registrou o transporte de pessoas, 

conforme as imagens que seguem. Luiz Carlos Soares afirma que as redes abertas, vistas pelos 

viajantes no início do século, acabaram sendo substituídas pelas cadeirinhas, um tipo de liteira 

pequena e fechada com cortinas, que eram usadas não só pelas famílias abastadas, mas também 

pelas de posses remediadas que tinham condição de adquiri-la.  

Estas cadeirinhas foram muito utilizadas até o início dos anos 1840, quando se 
tornaram mais difundidos e utilizados os veículos de rodas. Como a aparição pública 
das pessoas exigia um certo ritual de ostentação da sua condição social, podia se 
encontrar cadeirinhas cujo luxo variava de acordo com as posses de seus proprietários. 
Este ritual de ostentação também era estendido aos escravos carregadores que eram 
obrigados a vestir librés e altos chapéus, embora descalços, o que para os viajantes 
europeus não deixava de ser extremamente exótico.249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Debret - O regresso de um proprietário de chácara (prancha 63, p.220) 
Esse tipo de propriedade era bastante utilizada como residência entre as classes abastadas. Na cena, um negociante 
de fazendas utiliza como meio de transporte escravos “bem-apessoados, gordos e limpíssimos”, com exceção da 
negra “menos feliz” adquirida há um ano.   
 

                                                           
247 DEBRET, op. cit., p.285. 
248 DEBRET, op. cit., p.234. 
249 SOARES, op. cit., p.116 e 117. 
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Figura 16 – Debret – Senhora, na sua cadeirinha, a caminho da missa (prancha 102, p.448)  
A liteira representada, conduzida por escravos de libré (uniformizados), pertence a uma pessoa de posses. Uma 
das criadas de quarto da senhora acompanha o transporte com a bolsa e o livro da missa. As cortinas têm dupla 
função: como ornamentos, mostram a condição social da pessoa carregada, além de conceder-lhe privacidade. 
 
 O artista francês realizou, igualmente, imagens do trabalho escravo em ambientes 

internos, como pequenas unidades de produção. Soares destaca o uso disseminado de escravos 

em oficinas e manufaturas pela cidade do Rio de Janeiro, concluindo que eles deviam deter 

razoável conhecimento em relação a seus ofícios. Nesse sentido, os cativos exerceriam as 

mesmas tarefas que trabalhadores livres em quase todas as atividades industriais, 

“demonstrando habilidade, perícia e destreza, qualidades estas indispensáveis ao processo 

manual de trabalho (...)”250.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Debret - Pequena moenda portátil de açúcar (prancha 75, p.251) 
A imagem mostra um equipamento comum em uma loja da Praça da Carioca usado para extrair caldo da cana. A 
planta passava por dois cilindros no processo de esmagamento, a fim de aproveitar todo o caldo. Ao fundo, no 
lado esquerdo, mesa e banco onde os clientes eram servidos para consumo no local ou para levar o produto a fim 
de revendê-lo. 

                                                           
250 SOARES, op. cit., p. 147. 
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Figura 18 – Debret - Sapatarias (prancha 77, p.257)  
Apesar de parte da população andar descalça, havia inúmeras sapatarias em função do alto consumo das senhoras. 
A produção era impulsionada pela fragilidade do material usado, a seda, e pelas condições precárias das ruas. Na 
cena, o sapateiro castiga seu escravo, observado com certo prazer pela mestiça, sua mulher, tendo ao lado dois 
diaristas. Esses escravos eram alugados por tempo determinado ou tarefa, geralmente para fábricas ou oficinas.   
 

No texto que acompanha a imagem abaixo, Debret discorre sobre os obstáculos culturais 

para a adoção de tecnologias na Corte, apesar de disponíveis à época. Este fato causaria 

dificuldades e atrasos na implantação de técnicas modernas de produção no Brasil. Interessante 

notar ainda como o viajante utiliza a palavra inovações, significando no contexto da cena 

inovações tecnológicas, destacadas tempos depois pelo economista Joseph Schumpeter (1883 

– 1950) como essenciais ao desenvolvimento capitalista251. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 – Debret – Negros serradores de tábuas (prancha 66, p.227)  
O espírito rotineiro e de oposição generalizada a quaisquer inovações era tão profundo, quando de minha chegada 
ao Brasil, em 1816, que, mesmo no Rio de Janeiro, o proprietário de escravos serradores de tábuas, partidário 
ferrenho desse gênero de exploração, se recusava a instalar serrarias mecânicas em sua propriedade, situada 
entretanto muitas vezes tão favoravelmente no meio de florestas virgens abundantes em rios de variado volume 
d’água.  
                                                           
251 DEBRET, op. cit., p.226. 
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 Todas essas cenas remetem à questão da história do trabalho no país. No senso comum, 

essa história tem início com a intensificação da imigração europeia na segunda metade do 

século XIX. É como se a secular produção agrícola em unidades rurais e a produção de bens no 

interior dessas unidades e na cidade, mesmo utilizando ferramenta ou máquina, não 

representasse a atividade laboral. O trabalho compulsório, de certa forma, não seria trabalho no 

sentido pleno e não mereceria um registro detalhado da historiografia, apesar de sua 

incontestável predominância em todas as áreas. Soares afirma que o uso de escravos em 

serviços como limpeza, iluminação, obras e transporte destacou-se no século XIX, 

principalmente na primeira metade. A limpeza urbana era bastante problemática pela ausência 

de rede de esgoto e de sistema público de coleta de lixo252. Essas tarefas eram responsabilidade 

dos habitantes, que usavam escravos próprios ou de ganho para realizá-las. Luccock narra seu 

espanto ao encontrar na cozinha de uma residência carioca “uma tina destinada a receber todas 

as imundícies e refugos da casa; que, nalguns casos, é levada e esvaziada diariamente, noutros, 

somente uma vez por semana, de acordo com o número de escravos, seu asseio relativo e 

pontualidade (...)”253. O viajante diz que caso chovesse forte, seu conteúdo era despejado em 

plena rua. Em residências que não as adotavam, os detritos eram atirados no pátio, “formando 

uma montoeira mais repugnante do que é possível a uma imaginação limpa fazer ideia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – Debret - Calceteiros (prancha 81 - detalhe, p.269) 
Como visto anteriormente, era comum o uso de escravos em obras públicas. Na cena retratada, eles trabalham na 
pavimentação de ruas. Segundo Debret, essa atividade foi intensificada a partir de 1816 para a coroação de D. João 
VI, que ocorreria em 1818, e também no governo imperial de D. Pedro I.  

                                                           
252 SOARES, op. cit., p.160. 
253 LUCCOCK, op. cit., p.89. 
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 A prisão do Calabouço, própria para escravos, era uma grande fonte de cativos para 

serviços públicos. Os chamados libambos, criações de Paulo Fernandes Vianna na Intendência 

de Polícia, eram grupos de prisioneiros acorrentados que saíam às ruas para atender a essas 

demandas. Karasch254 fala sobre a prisão, uma das opções para punir escravos fugitivos que, 

após o açoitamento, trabalhavam em obras, na limpeza e no fornecimento de água em 

repartições e quartéis, entre outras atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21 – Debret – Negociante de tabaco em sua loja (prancha 89 -  p.295)  
Na imagem, escravos que transportam água para abastecer fortalezas são atendidos por um comerciante de fumo. 
Debret diz que a fabricação do tabaco, quando da época de sua chegada, foi aperfeiçoada por “inúmeras inovações 
industriais”.  O viajante observa que o  português, proprietário  da loja, serve “com a mesma indolência o forçado 
e o capitalista”. 
 

 Como podemos depreender, o trabalho compulsório abrangia inúmeras atividades e 

poderia ser viabilizado por meio de vários “modelos de negócio”. Adquiriam-se escravos com 

ou sem habilidades, demandando ou não treinamento, a fim de trabalhar em empreendimentos 

privados ou públicos. Também havia aqueles colocados ao ganho, no comércio e em serviços, 

transitando pela cidade. Podiam trabalhar diretamente para seus proprietários ou ser alugados a 

terceiros, por empreitada ou tempo determinado. Essa atividade não passou despercebida por 

um estrangeiro, C. Schlichthorst. Ex-tenente de Granadeiros do Exército Imperial alemão, veio 

ao Rio iludido por um agente em busca de militares para compor as tropas de D. Pedro I. Lidou 

                                                           
254 KARASCH, op. cit., p.180. 
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com pessoas e situações bastante desagradáveis durante a viagem em péssimas condições, como 

revoltas de soldados e colonos, grande parte recrutada à força, e condenações à morte pelo 

capitão do navio. O mercenário não teve boas experiências no Brasil e se decepcionou com as 

condições de trabalho e o soldo precários. Publicou O Rio de Janeiro como é (1824-1826), onde 

diz que o aluguel de mão de obra escrava era uma das atividades mais rentáveis que existiam, 

embora não considerasse em seu cálculo possíveis prejuízos decorrentes de fugas, doenças e 

mortes255.   

Quero afinal fornecer um cálculo demonstrativo de que no Brasil não se pode 
empregar seu dinheiro melhor do que comprando escravos e alugando-os para 
trabalhar (...). Infere-se daí que, se emprego um conto de réis para adquirir 5 escravos, 
ao fim de 20 anos possuirei um capital de mais de 26 contos, enquanto que uma soma 
idêntica, de um conto, colocada a juros ao mesmo tempo, só teria aumentado para 
nove contos e quinhentos mil-réis. Completamente diverso será o resultado deste 
cálculo, se eu empregar o rendimento anual proveniente do aluguel de meus escravos 
paulatinamente na compra de outros e não der a juros (...) após o decurso de 20 anos, 
possuirei um capital de 36 contos e 728 escravos.  

 Conforme Soares, o lucrativo aluguel de escravos existia desde a época colonial, mas 

teve forte incremento nos anos 1810 com o crescimento da cidade do Rio de Janeiro256. Com 

base em sua pesquisa em inventários citada anteriormente, o autor afirma que durante todo o 

século XIX a mão de obra cativa foi empregada em inúmeras funções, tanto manuais quanto 

mecânicas. Alugavam-se escravos para as mais diversas atividades, como comércio, serviços, 

agricultura e residências. Isso porque nos inventários, muitas vezes, constava a profissão dos 

escravos ao lado de sua avaliação257. Como era de se esperar, quanto mais especializado ou 

detentor de várias habilidades, mais valorizado seria o escravo. Luccock aponta este fato, 

considerando que os locadores de mão de obra teriam uma situação financeira melhor que os 

locatários, o que não necessariamente seria verdadeiro em uma lógica comercial ordinária. O 

viajante diz que o negócio da locação não era tão rentável em 1808, mas o crescimento da 

cidade foi incrementando a demanda e os lucros.    

Toda a casa que se prezava era provida de escravos aos quais se haviam ensinado 
algumas ou mais artes comuns da vida e que não somente trabalhavam nessas 
especialidades para a família a que pertenciam, como eram também alugados pelos 
seus senhores a pessoas não tão bem providas quanto aqueles (...) Mas o afluxo de 
estrangeiros e a multiplicação das necessidades, dentro em pouco, elevaram o valor 
do trabalho, e em grau extravagante. Deu isso motivo a que surgisse uma nova classe 
social, composta de pessoas que compravam escravos para o fim especial de instruí-

                                                           
255 SCHLICHTHORST, C. O Rio de Janeiro como é (1824-1826). Brasília: Senado Federal, 2000, p.150. 

256 SOARES, op. cit., p.53 e 54. 
257 SOARES, op. cit., p.92. 
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los nalguma arte útil ou ofício, vendendo-os em seguida por preço elevado, ou 
alugando seus talentos e trabalho258. 

 Seguem alguns trechos de anúncios de oferta e de procura de aluguel, na imprensa da 

época, com a grafia atualizada: “Deseja-se alugar pretos de roça para trabalhar em uma Fazenda, 

distante duas léguas da praia Grande, não se duvida alugá-los por um ano, dando até parte do 

aluguel adiantado”, “Quem quiser alugar uma ama de leite ainda moça, sabe lavar, engomar, e 

coser”; “Precisa-se alugar um moleque oficial de Alfaiate, de boa conduta”; “Precisa-se alugar 

um moleque para vender quitanda, ou mesmo alguma preta, não excedendo o seu aluguel de 

6400 por mês”; “Precisa-se alugar um preto cozinheiro, fiel, sem vícios, e que saiba fazer as 

compras para uma casa de um homem solteiro; e também outro serviço quanto for preciso”; 

“Quem quiser alugar uma preta boa lavadeira, engomadeira, cozinheira, diligente para todo o 

serviço de uma casa”; “Alugam-se 2 pretos ainda molecotes, que sabem bem trabalhar em uma 

chácara, entendem de toda a plantação do País, principalmente um que também entende de 

jardim, ambos são de boa conduta”; “Quem tiver uma boa preta livre de vícios, que seja 

acostumada a vender fazendas na rua, e a queira alugar”; “Quem tiver para alugar uma preta 

que saiba vender quitanda pelas ruas, anuncie por esta folha, na certeza que não se repara no 

preço do aluguel, com a condição porem que se responda pelo seu comportamento e fidelidade”; 

“Quem tiver para alugar 10 a 20 escravos para trabalhar a colher café em Jacarepaguá, distante 

da Corte 3 léguas” 259.  

 

 

 

 
Figura 22 – Anúncio classificado do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, edição 00016 (1831). 
 
 Os jornais do século XIX corroboram essa visão do Rio como uma cidade negra 

completamente dependente de escravos. Era comum a existência de cativos com múltiplas 

habilidades, em áreas afins ou não, muitos ainda de pouca idade, para atender a diversos 

proprietários ou locatários em momentos diferentes. Desenvolvidas ao longo do tempo 

conforme a demanda, os escravos as aprendiam com mestres portugueses ou de outros países, 

ou ainda com outros escravos. Destacamos em seguida parte do conteúdo de anúncios de venda 

                                                           
258 LUCCOCK, op. cit., p.72. 
259 Anúncios do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro dos seguintes anos e edições, respectivamente: 1827-
00036, 1827-00064, 1828-00101, 1828-00160, 1828-00205, 1829-00518, 1830-00061, 1831-00128, 1831-00016 
e 1832-00028. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em 16 jan 2020. 
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de escravos com várias aptidões: homem de 22 anos relojoeiro, fala francês e português; mulher 

lavadeira, engomadeira, costureira e cozinheira, fala francês e português; homem carpinteiro, 

perito cozinheiro, tratador de animais e montador; homem de 20 anos pedreiro, cozinheiro e 

caldeireiro de açúcar; mulher ama de leite cuidadora de crianças, engomadeira, cozinheira, 

doceira, lavadeira e “também dá seus pontos”; mulher costureira, engomadeira, cozinheira, 

exímia doceira, refinadora de açúcar e cuidadora de doentes que “sabe aplicar alguns remédios”; 

homem alfaiate, copeiro, bolieiro, engomador, cozinheiro, “faz todo arranjo de uma casa” e 

“sabe ajudar à Missa”; homem de 18 anos alfaiate, bolieiro, excelente copeiro e pajem; homem 

pedreiro, alfaiate e cozinheiro260.   

 

 

 

 

 

Figura 23 – Anúncio classificado do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, edição 00575 (1829).  
 

 A grande quantidade de cativos e de negros e mestiços livres e alforriados trabalhando 

nas ruas tornava um desafio a captura de escravos que escapavam. Eram numerosos os anúncios 

de fugas destinados a autoridades policiais, capitães-do-mato e pedestres em busca de 

recompensas, ou simplesmente a outros proprietários solidários. Soares diz que “qualquer 

indivíduo livre podia se aventurar na captura de escravos evadidos, bastando apenas copiar os 

anúncios de jornal, providenciar os apetrechos necessários e sair à procura dos fujões pela 

cidade e arredores”261. Além disso, negros suspeitos eram levados à prisão, que recebia visitas 

periódicas de proprietários. Quanto aos que tiveram a sorte de não ser capturados, podemos 

apenas especular sobre seu destino. Muitos abriam mão de viver nas matas ou de ir para outras 

localidades para simplesmente exercer seu ofício, sob permanente risco, conforme os trechos 

de anúncios de fugitivos que seguem: “julga-se estar acoitado trabalhando pelo mesmo ofício” 

(sapateiro); “consta que anda trabalhando a título de forro, em lojas de sapateiros”;  “desconfia-

se estar trabalhando pelo dito ofício” (marceneiro);  “talvez diga que é forro, tem ofício de fazer 

cigarros e picar fumo”; “consta que anda pelas vendas da praia de Botafogo”; “consta andar a 

remar em canoa ou em bote de ganho”; “julga-se que o mesmo estará trabalhando pelo ofício 

                                                           
260 Anúncios do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro dos seguintes anos e edições, respectivamente: 1827-
00026, 1827-00057, 1829-00418, 1829-00426, 1829-00541, 1829-00575, 1829-00653, 1830-01111 e 1831-00157. 
Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em 22 jan 2019. 
261 SOARES, op. cit., p.235. 
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de alfaiate”; “intitula-se forro e por tal costuma alugar-se em canoas e a bordo das 

embarcações”; “sabe-se que anda trabalhando em casas particulares pelo mesmo ofício” 

(ferreiro)262.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24 – Anúncio classificado do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, edição 00378 (1829) 
 

A quase completa vinculação das atividades produtivas ao trabalho compulsório e a 

predominância na população de negros e mestiços demandaram mecanismos de controle 

repressivos e também concessões diversas. Como vimos, foi necessária toda uma construção 

ideológica a fim de legitimar o sistema, por mais falha e contraditória que ela pudesse vir a ser. 

Assim, formou-se uma sociedade bastante hierarquizada, acenando-se com alguma 

possibilidade de ascensão individual, na qual a divisão, como vimos, vai além de senhores e 

escravos. Entre esses últimos, havia mestiços e negros, brasileiros e africanos (de nações e 

habilidades diversas), ladinos (aculturados) e boçais (não aculturados), antigos e novos, 

pertencentes a famílias de posses ou remediadas. Sem contar os mestiços e negros alforriados 

ou nascidos livres. A gravura de Debret que segue, criticada pelos pareceristas do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1840 por seu suposto exagero, é bastante 

representativa da repressão instrumentalizada por dois tipos diferentes de agentes, que se 

complementam no interior de uma unidade rural. O primeiro é o feitor branco e o segundo, o 

escravo com maior ascendência, nesse caso, o mais antigo. Esse escravo também exerceria a 

função de feitor. Talvez o texto tenha incomodado tanto ou mais que a imagem, pois o artista 

francês descreve em minúcias as torturas dos dois castigos. 

  

                                                           
262 Anúncios classificados do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro dos seguintes anos e edições, 
respectivamente: 1828-00141, 1828-00207, 1828-00373, 1829-00378, 1829-00434, 1829-00537, 1829-00620, 
1830-00003 e 1830-00004. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em 22 jan 
2019). 
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Figura 25 – Debret - Feitores castigando negros (prancha 74, p.246)  
Em primeiro plano, o feitor utiliza, além do chicote, um instrumento de tortura semelhante ao contemporâneo pau-
de-arara. Em relação ao acoite do segundo plano, o artista fala sobre a estratégia da utilização da fileira de escravos 
para aplicação do castigo. Caso o encarregado não cumprisse com seu dever, seria açoitado pelo elemento 
posicionado logo atrás, e assim sucessivamente. 

 

3.2 Projeto e vida da gente branca  

 
Por meio dos testemunhos dos viajantes e de outras fontes, vimos anteriormente como 

o trabalho escravo formava a base da economia da época, sendo amplamente adotado em todas 

as atividades e camadas sociais. Sua oferta se dava por meio de vários modelos de negócio, 

atendendo às diferentes demandas dos agentes de mercado, que se intensificaram e sofisticaram 

com as transformações ocorridas no Brasil na primeira metade do século XIX. A existência de 

mão de obra farta e compulsória, aliada à cultura e ao projeto ibérico, acabou por estabelecer 

um ambiente econômico de infraestrutura precária e baixa produtividade. Mas o que seria o 

projeto ibérico? Concordamos com a afirmação de Fragoso e Florentino de que o “atraso” 

português não foi “um estranho anacronismo”, uma incapacidade em acompanhar o capitalismo 

que se desenvolvia e expandia em boa parte da Europa, mas, sim, a opção por um projeto social 

explícito. Para os autores, tratava-se de uma sociedade com “valores não capitalistas, para quem 

ascender na hierarquia social necessariamente implica em tornar-se membro da aristocracia”263. 

A caracterização da cultura e do projeto ibérico torna-se importante para a compreensão dos 

movimentos e das escolhas políticas e econômicas de Portugal dentro do campo de 

possibilidades existente e em relação a outras nações.  

                                                           
263 FRAGOSO, J.; FLORENTINO, M, op. cit., p.27. 
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Com uma diferença fundamental em relação à estrutura do capital mercantil inglês, 
holandês e mesmo francês da Época Moderna: a atividade mercantil lusitana tem por 
fim último a permanência temporal de uma sociedade arcaica, pelo que ela não chega 
a assumir a função revolucionária que desempenha em outros países. Isto significa 
que a esterilização dos recursos apropriados na esfera colonial é tão volumosa, que 
sua capacidade de financiar até mesmo as atividades essenciais para a sua reprodução 
parasitária (navios, armazenamento, seguros etc) é limitada.264 

Débil, o capital mercantil metropolitano volta-se quase que integralmente para a 
apropriação do resultado final da atividade econômica colonial – ou seja, o 
sobretrabalho dos cativos contido no fluxo exportador entre o Brasil e Portugal. Tal 
situação constitui, em si mesma, a primeira variável que modela a economia colonial: 
estamos frente a um projeto de colonização que prescinde de uma burguesia 
metropolitana forte.265 

 Uma sociedade com essas características naturalmente rechaçou a ética do trabalho, que 

veremos mais à frente, tão necessária à consolidação e expansão do capitalismo industrial, 

assim como tentou preservar valores aristocráticos que eram fortemente contestados desde o 

século XVIII. A economia simplesmente baseada na apropriação do trabalho compulsório, 

como citado por Fragoso e Florentino, limita as possibilidades de expansão de seu próprio 

modelo ao alimentar o ócio, o parasitismo e a ineficiência. Soares afirma que os senhores, 

acostumados a considerar o trabalho manual como atividade exclusiva de cativos, muitas vezes 

concebiam seu aluguel como alternativa segura para seu sustento e de suas famílias, assim como 

para a manutenção de seu ócio e status social266. O viajante Ewbank relata que um amigo 

brasileiro afirmou que “um jovem prefere morrer de fome a se abraçar a uma profissão manual.” 

Esse amigo tentou aconselhar uma viúva, com dois filhos rapazes, a orientá-los a conseguir 

uma profissão. A senhora foi embora e não falou mais com o homem, apesar de ele não ter 

cobrado por serviços profissionais a essa família por muitos anos. Tempos depois, o estrangeiro 

foi abordado por um funcionário da polícia que se identificou como o filho mais velho da 

mulher e disse que possuía um emprego satisfatório. O viajante conclui: “Ser empregado pelo 

governo, na Polícia, é honroso, mas descer abaixo de empregos do governo, mesmo para ser 

negociante, é degradante”267. 

A improdutividade, o desperdício e a ostentação dos brancos naturalmente se refletiram 

na infraestrutura e nos processos produtivos de uma forma geral. Ou seja, uma sociedade que 

não possuía grandes preocupações com valores tão caros ao capitalismo moderno, como 

eficiência, investimento e aplicação racional dos recursos, não poderia acompanhar as 

                                                           
264 FRAGOSO, J.; FLORENTINO, M, op. cit., p.27. 
265 FRAGOSO, J.; FLORENTINO, M, op. cit., p.27 e 28. 
266 SOARES, op. cit., p.53 e 54. 
267 EWBANK, , op. cit., p.145. 
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transformações tecnológicas e sociais que suportavam o desenvolvimento econômico em outras 

nações. Entretanto, quando associamos tais características aos “brancos”, assim como quando 

falamos em “Projeto e vida da gente branca”, queremos dizer, neste trabalho, “concebido e 

implantado pelos brancos”, e não como algo a eles limitado. Muito pelo contrário, o projeto 

português só poderia ser minimamente efetivo caso seus valores fossem internalizados por 

grande parte da população, inclusive pelas camadas menos favorecidas, incluindo negros e 

mestiços livres e alforriados.   

O desdém pelo trabalho manual também era compartilhado pelos setores mais pobres 
da população livre, que não tinham condições de adquirir escravos. Para não se 
sentirem socialmente diminuídos, muitos indivíduos pobres se sentiam na obrigação 
de recorrer ao aluguel de escravos para o seu serviço doméstico. Os pequenos 
manufatureiros e artesãos que não tinham recursos para comprar escravos ou aqueles 
que precisavam de seus serviços temporariamente tinham que recorrer ao seu aluguel 
para suprir as necessidades de seus estabelecimentos.268 

 Nesse sentido, Salles destaca que a escravidão não se restringia ao aspecto econômico, 

enquanto bem e exploração da força de trabalho, e tampouco aos grandes senhores. Constituía-

se em um “símbolo de poder, riqueza e status social”, a partir do qual as diversas classes se 

reconheciam269. Soares considera que os senhores de escravos de todo o país possuíam uma 

espécie de concepção sobre a organização social e do trabalho, ou “fórmula filosófica da 

sociedade brasileira”270. Nela, “o branco foi feito para comandar e descansar, o negro para 

obedecer e trabalhar”, o que nos remete de imediato aos registros de Ewbank mostrados 

anteriormente quando de seu encontro com uma família brasileira. A propriedade escrava era 

sinônimo de poder e prestígio inclusive dentro dos lares, pois a repulsa ao trabalho, considerado 

desonroso, estendia-se às atividades domésticas. 

Os escravos domésticos, com predominância das mulheres, formavam o maior 
contingente da população cativa do Rio de Janeiro e, nas famílias mais abastadas, o 
seu número era tão excessivo que eles chegavam a obstruir o espaço das residências. 
(...) Como o número de escravos possuídos era indicador da posição social dos 
indivíduos, as famílias de maiores posses procuravam ostentar a sua riqueza 
abarrotando suas casas de escravos, principalmente serviçais domésticos.271 

 A colocação de Soares é corroborada pela narrativa de Luccock272. O inglês aponta que 

nas famílias mais abastadas a atividade de costura era realizada por escravos, sendo considerada 

degradante para uma dama que, ociosa com os cativos no chão a seu redor, “encontra algo de 

                                                           
268 SOARES, op. cit., p.55. 
269 SALLES, op. cit., p.147. 
270 SOARES, op. cit., p.68. 
271 SOARES, op. cit., p.107. 
272 LUCCOCK, op. cit., p.78 e 79. 
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parecido com uma ocupação no fato de superintender o trabalho deles e censurar seus erros”. 

O viajante diz que quaisquer ocupações domésticas eram, em grande parte, fora de cogitação 

para essas damas, como as atividades necessárias para as refeições da família.  “Entre os mais 

opulentos (...) não me parece que se deem a grandes cuidados (...) e, o mais das vezes, possuem 

uma superabundância de escravos que se encarrega destas coisas, dispensando as senhoras de 

se envolverem com elas”. Como vimos, Luccock afirma que até mesmo o diminuto esforço 

caseiro dessas damas é “contrariado por inclinação natural” em função da quantidade de 

escravos que possuem para servi-las, relatando o caricato episódio do cangirão, quando uma 

senhora ordena a uma negra que estava distante que pegue um objeto que sua mão alcançaria273.  

O viajante Schlichtorst relata que as europeias que chegavam ao Brasil, inicialmente, se 

escandalizavam com a escravidão e com o modo de tratar os escravos, condenando o estilo de 

vida das brasileiras e seu “luxo excessivo”. Entretanto, rapidamente mudavam suas opiniões, 

“acham as meias de seda mais apropriadas do que as de algodão, consideram os trabalhos 

domésticos indecentes e se convencem que os escravos e escravas não podem ser levados sem 

pancada”. O alemão destaca a vaidade e o incômodo de ser servido por muitos, dizendo que nas 

residências ricas, que possuíam de dez a vinte escravos, os senhores acabavam mal servidos, 

com um escravo empurrando o trabalho para o outro274. O também alemão e militar Leithold 

afirma que “O belo sexo não faz absolutamente nada, mesmo dentro de casa, e pouco se deixa 

ver por estranhos”, destacando o enclausuramento das mulheres, muito comum até a primeira 

metade do século XIX275. Leithold diz que as mulheres quase não saem, mas quando o fazem, 

são acompanhadas por um grupo de escravos e, principalmente, escravas, alugando-os quando 

não os possuem, especialmente para irem à igreja. “É um ponto de honra apresentarem-se com 

numeroso séquito”. O viajante complementa dizendo que tal séquito, prova de ostentação, 

demandava escravos bem vestidos em trajes de seda276.  

Theodor Von Leithold (1771-1826) veio ao Rio em 1819, permanecendo por quatro 

meses. Publicou em 1820 seu relato, agrupado no Brasil com o de seu sobrinho Rango sob o  

título O Rio de Janeiro visto por dois prussianos em 1819. Participou da campanha da Rússia 

contra Napoleão, sendo reformado com a patente de capitão. Parente de um conselheiro de D. 

João VI, pretendia tornar-se fazendeiro de café, abrindo mão de uma pensão do Estado alemão 

                                                           
273 LUCCOCK, op. cit., p.77. 
274 SCHLICHTHORST, op. cit., p.103. 
275 LEITHOLD, T.; RANGO, L. O Rio de Janeiro visto por dois prussianos em 1819. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, coleção Brasiliana, vol.328, 1966, p.27 e 28. 
276 Ibid., p. 31.  
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em troca de um valor único para realizar seus planos. Sua experiência no Rio foi negativa: 

frustrado por não conseguir as facilidades que imaginou obter, teve a casa furtada, perdendo 

quase tudo o que possuía. Outro viajante registrou uma caminhada familiar com vários escravos 

como a observada pelo alemão. Debret consegue transmitir o caráter formal, hierárquico e 

exibicionista de um simples passeio. Embora esse hábito possa ter se intensificado no início do 

século XIX, Cavalcanti cita a existência do costume desde o século anterior entre aqueles que 

possuíam grande fortuna no Rio de Janeiro. 

Para exteriorizar sua riqueza e vida de nobre, cada membro dessa elite possuía no 
mínimo três imóveis: um sobrado na cidade, uma chácara, ou casa de campo, no 
arrabalde, e uma fazenda produtiva no interior da capitania. Assim viviam os nobres 
da Corte. O séquito que acompanhava esses ricos ou seus familiares nos 
deslocamentos de uma propriedade para outra, deveria ser o mais numeroso e bem 
trajado. Os veículos e os animais deveriam ser ricamente adornados277. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 – Debret – Um funcionário do governo a passeio com sua família (prancha 53, p.188) 
Essa gravura gerou críticas do IHGB que, em 1840, emitiu parecer sobre a obra de Debret. A alegação foi de que 
a cena seria irreal, já que uma mulher grávida em estágio avançado não estaria naquele contexto. Entretanto, 
provavelmente foi o aspecto caricato da imagem que incomodou os pareceristas da instituição.  
 

As gravuras de Debret que seguem mostram diferentes cenas de escravos domésticos, 

maior contingente da escravaria, no interior de residências com diferentes perfis no Rio de 

Janeiro. 

                                                           
277 CAVALCANTI, op. cit., p.60. 
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Figura 27 – Debret - Uma senhora brasileira em seu lar (prancha 54, p.189)  
A cena mostra uma mulher na presença da filha e de escravas com crianças. Nota-se a hierarquia entre as senhoras 
da casa, no alto e com uma chibata ao fundo, e as cativas, ao chão e em pé. Entre essas também há uma hierarquia, 
visível pela proximidade em relação à senhora principal e pelos cortes de cabelo e vestes. A imagem retrata a 
rotina e o enclausuramento das mulheres da época, geralmente circunscritas à ociosidade ou a atividades pouco 
importantes. Apesar dos vários escravos, Debret a chama de “mãe de família de pequenas posses”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 – Debret - O jantar no Brasil (prancha 55, p.197) 
O artista diz que era comum o marido se ocupar de seus negócios no jantar, silenciosamente, enquanto a mulher 
se distraía com os negrinhos, que substituíam os animais de estimação. O francês narra que eles eram mimados até 
os cinco ou seis anos, quando eram então “entregues à tirania dos outros escravos, que os domam a chicotadas e 
os habituam assim a compartilhar com eles das fadigas e dissabores do trabalho.”  
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Figura 29 – Debret – Visita a uma fazenda (prancha 58, p.205)  
A cena retrata a chegada de uma vizinha, em pé e cercada de amas, para visitar a dona da fazenda, sentada no 
móvel  de madeira, à esquerda. Nota-se a profusão de amas e escravas domésticas no registro do artista. A escrava 
atrás da dona da casa, que espanta insetos com ramos, apresenta o “espetáculo doloroso da máscara de zinco com 
que o rosto da vítima está coberto, índice sinistro da resolução tomada de morrer comendo terra”. 
 

Se o modelo econômico e social vigente poderia apresentar desafios constantes para 

muitos devido à sua ineficiência e personalismo, não deveria ser incomum a decadência 

financeira de famílias, particularmente daquelas que não obtivessem regularmente favores do 

Estado. A cultura de ojeriza ao trabalho que se desenvolveu naquela sociedade e acabou se 

disseminando por todas as classes sociais limitava as possibilidades de geração de negócios e 

riqueza, geralmente atreladas a atividades tradicionais e favores do Estado. Afinal, produzir não 

era considerado algo digno, talvez admissível apenas em uma situação-limite. Debret retratou, 

na gravura que segue, o interior de uma residência de uma família pobre, que foi da riqueza à 

miséria, como muitas que acabaram se desfazendo da grande maioria de seus escravos. A 

imagem apresenta enorme contraste em relação a outras residências mostradas anteriormente. 

No relato de Debret, os membros da família remanescentes acabaram sendo obrigados a 

trabalhar para viabilizar a própria sobrevivência.  
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Figura 30 – Debret – Família pobre em sua casa (prancha 82, p.372) 
A imagem registra uma família decadente  com a única cativa que restou, de idade avançada. A escrava retorna do 
trabalho e entrega à mulher mais nova, que confecciona uma roupa para uso próprio, a renda obtida com a venda 
de água e uma penca de bananas. A velha mãe, viúva, ocupa-se em fiar algodão. A criação de galinhas, alimentadas 
exclusivamente com insetos, complementa a atividade produtiva das mulheres.  

 

Sem entrar na discussão se ocorreu a coisificação do escravo ou se deve ser levado em 

conta seu protagonismo e iniciativa individual, é fato que o cativo era uma propriedade: podia 

ser comprado, vendido, trocado, alugado e herdado. Em anúncios, encontramos trechos que os 

associam a objetos ou animais: “Quem quiser comprar 5 escravos, três machos e duas fêmeas 

novos”; “ainda há para vender alguns escravos robustos, sadios, e ágeis para todo o serviço; 

igualmente se vende azeite de peixe da primeira qualidade”;  “Vende-se uma preta parida de 

poucos dias, e com muito bom leite, e juntamente a cria”;  “se vendem dois lindíssimos cavalos 

castanhos (...); na mesma casa se vendem alguns pretos muito bons pajens, e uma mucama 

recolhida, com prendas”; “há para vender uma preta de nação, com cria, ou sem ela”; “Vendem-

se 2 escravos (...) assim mais duas mesas de jacarandá de abrir”; “Vendem-se 18 escravos, 

machos e fêmeas, de 8 a 14 anos, com ofícios e de serviços de roça”278.  

 
 
 
 
 

Figura 31 – Anúncio classificado do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, edição 00019 (1832) 

                                                           
278 Anúncios do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro dos seguintes anos e edições, respectivamente: 1829-
00611, 1829-00623, 1830-00057, 1830-00074, 1830-00128, 1831-00052 e 1832-00019. Disponível em: 
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em 22 jan 2019). 
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 Como no anúncio, era comum cativos aprenderem profissões desde cedo, a fim de 

amortizar mais rápido sua aquisição e custear sua subsistência. Conforme outros trechos:  “há 

para vender 30 e tantos moleques, e negrinhas todos de idade de 6 a 12 anos”; “também se 

vende uma crioulinha de 7 para 8 anos, filha da mesma, já com princípio de costura”; “Vende-

se hum moleque de 9 a 10 anos de idade, com 1 dito de ofício de Alfaiate’; “Vende-se uma 

escrava crioula, de idade de 12 anos, cose muito bem, borda, e lava, e é ágil para todo o serviço 

de uma casa de família decente, sabendo igualmente vestir uma Sra”279. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 – Anúncio classificado do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, edição 00654 (1829) 
 

Soares destaca o impacto dessa estrutura social e da cultura de desvalorização do 

trabalho na atividade industrial, tanto em relação ao trabalhador quanto ao proprietário da 

manufatura ou oficina280. A predominância da mão de obra cativa nas indústrias da primeira 

metade do século XIX seria resultado da repugnância que a população teria, incluindo os mais 

pobres, por qualquer atividade manual ou mecânica, oriunda dos “condicionamentos 

ideológicos da secular sociedade escravista.” O autor afirma que poucos brasileiros investiram 

na atividade industrial na época, concentrada na mão de estrangeiros, pois “a propriedade 

industrial não era considerada nobre e digna de status social e político, tal como a grande 

propriedade rural”, o que faz sentido se considerarmos a associação natural entre a fazenda, a 

aristocracia e o Velho Regime. Eventualmente, o governo poderia tentar fomentar a indústria, 

mas as iniciativas esbarrariam na formação econômica e/ou cultural. Debret, por exemplo, fala 

sobre a criação de uma Sociedade de encorajamento à indústria e à mecânica após a chegada 

de D. João VI ao Brasil.  

Nessa época, a dedicação ao bem do país e o desejo de agradar a Corte reuniram 
facilmente um número suficiente de homens de boa reputação no comércio ou em 
outras classes da sociedade. Mas, como nada se faz de graça entre um povo de 
comerciantes, teve-se o cuidado de fixar vencimentos para o restrito número de 
indivíduos que compunham a diretoria da sociedade, acrescentando-se uma 

                                                           
279 Anúncios do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro dos seguintes anos e edições, respectivamente: 1829-
00624, 1829-00654, 1830-00113 e 1831-00237. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. 
Acesso em 22 jan 2019). 
280 SOARES, op. cit., p.149 e 150. 
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importância anual para as recompensas. A Sociedade, que se reduzia na verdade a 
uma simples comissão, permaneceu em completa apatia durante mais de doze anos, 
apenas conhecida do pagador da Tesouraria Real, que fornecia os fundos, consumidos 
anualmente sem outro resultado senão o de manter as aparências281.  

 O viajante prossegue relatando que em 1822, com a partida da Corte, o governo se 

encontrava em “situação deplorável” e teve que questionar muitas despesas, inclusive a da tal 

Sociedade. Seus membros conseguiram preservar parte de seus rendimentos dispondo-se a 

avaliar “invenções úteis à indústria brasileira” apresentadas por estrangeiros. Entretanto, 

acabavam por reprovar todos os projetos sob argumentos de inadequação ou não ineditismo da 

invenção. Nesse episódio, nota-se como comerciantes e outras classes desinteressavam-se pela 

indústria, ainda que eventualmente pudessem ter apoio estatal. Muitos proprietários de escravos 

chegavam a passar suas vidas inteiras sem exercer qualquer atividade. Soares, no âmbito de sua 

pesquisa com 200 inventários citada, destacou o fato de que 77 deles não possuíam qualquer 

profissão declarada. “(...) muitos indivíduos afastavam qualquer possibilidade de exercerem até 

mesmo atividades profissionais mais respeitadas, como a advocacia, a medicina, o 

funcionalismo público, a carreira militar e o magistério”282. O autor diz que em suas vidas 

ociosas as ocupações se limitavam a atividades como a administração de aluguéis de imóveis e 

de escravos, e de cativos no ganho. Debret retratou essa ociosidade dos brancos inclusive entre 

pequenos proprietários de cativos, conforme a imagem que segue. Ewbank destaca a enorme 

dependência desses proprietários, ao comentar os frequentes suicídios de cativos: “Aos ricos a 

perda de um escravo não é de maior importância, mas para muitas famílias chega a ser ruinosa. 

Não são poucas as que vivem dos rendimentos de um ou dois escravos”283. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
281 DEBRET, op. cit., p.347 e 348. 
282 SOARES, op. cit., p.71. 
283 EWBANK, , op. cit., p.325. 
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Figura 33 – Debret - Os refrescos após o jantar no Largo do Palácio (prancha 57, p.202) 
A região portuária, atual Praça XV, era o coração da cidade do Rio de Janeiro. Em seu entorno, estavam as 
principais lojas e casas comerciais, assim como firmas prestadoras de serviços diversos. Segundo o viajante, 
“encontramos na classe média (...) o pequeno capitalista, proprietário de um ou dois escravos negros, cuja renda 
diária, recolhida semanalmente, basta à sua existência.” Esse público ocupava o Largo à tarde consumindo doces, 
água e outros produtos dos escravos de ganho.  
 

A cultura escravocrata secular não levou “apenas” à aversão ao trabalho manual, mas 

também a uma completa dependência da mão de obra compulsória para as atividades mais 

comezinhas, tanto dentro quanto fora dos lares brasileiros. Luccock narra um episódio em que 

aguardava ansioso uma correspondência de sua terra natal. Ao procurar os Correios, viu que a 

encomenda ainda não havia chegado, dirigindo-se ao consulado da Inglaterra, local por onde a 

correspondência deveria passar previamente. Lá chegando, encontrou um português com um 

pequeno embrulho à porta, perguntando-lhe se continha as cartas vindas da Europa. O homem 

respondeu que sim e que há muito esperava um carregador para levá-las aos Correios, que se 

situavam bem próximo ao local. O viajante relata que, sem ânimo para tolerar tal atitude, 

ofendeu o funcionário, tomou-lhe o pacote das mãos e saiu apressado, “num passo raramente 

visto em cidade brasileira, com o homem nos calcanhares a murmurar “Os ingleses são 

diabos””284. Luccock conta ainda outra história a respeito de como o transporte de um simples 

volume sem a contratação de carregadores podia tornar-se algo delicado na Corte. 

Essa foi uma das primeiras lições que recebi no país.  No momento em que se retirava 
a minha bagagem de bordo, entendi de carregar nas minhas próprias mãos um 
bacamarte de baioneta envolvido numa capa de lã. Não tinha ido longe, quando um 
senhor inteiramente desconhecido para mim fez-me parar, pedindo-me que entregasse 

                                                           
284 LUCCOCK, op. cit., p.73. 
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o que eu estava carregando a um dos servos, acrescentando que não era direito privar 
os pretos do seu ganha-pão e que isso fazendo eu incorreria em graves riscos285. 

Leithold, complementa dizendo que poucas pessoas na cidade andam a pé, além dos 

escravos. “Quem se respeita, mesmo de posses modestas, só sai a cavalo ou de carro”286. 

Ewbank conta história semelhante às de Luccock, como “exemplo do sentimento geral” do 

brasileiro, que teria ocorrido décadas depois com conhecidos seus, em 1846, ano em que esteve 

no Brasil. Um rapaz de 18 anos foi trabalhar em uma empresa importadora, sendo demandado 

por um dos proprietários a levar a outra firma, situada nas vizinhanças, um pequeno pacote. O 

jovem fitou o negociante e a encomenda, foi à rua e chamou um escravo para levá-lo, 

acompanhando-o até o local. Em seguida, o estrangeiro discorre sobre as possíveis ocupações 

dos brasileiros.   

Ensinados dessa forma a fugir dos caminhos honrosos da independência, pode-se 
perguntar: como vivem? Vivem do poder público, sempre que podem. No entanto, o 
interior do país é pobre e os salários, com exceção dos pagos pelo imperador, são 
muito baixos. Além disso, o governo está cercado por candidatos para toda espécie de 
emprego que possa render algumas centenas de mil-réis por ano. Todas as repartições 
transbordam de pessoas. Gerações de diplomatas em embrião procuram ser iniciados 
nos vários graus de “attaché”. Enxames de candidatos solicitam comissões no 
Exército, motivo por que se fala que dentro de pouco tempo o número de oficiais será 
maior que o de soldados. A igreja vem logo em seguida entre os lugares procurados 
como meio de elevar-se nobremente acima das classes inferiores, mas já raspou mais 
coroas do que pode abrigar. Centenas de nobres tonsurados não têm onde exercer suas 
funções e, forçados a procurar outros meios de vida, são felizes os que acumulam o 
suficiente para comprar um ou dois negros, com cujos salários asseguram seu 
conforto.287 

Ewbank criticou abertamente os impactos negativos da escravidão sobre a cultura do 

trabalho no Brasil. 

A tendência inevitável da escravidão por toda parte é tornar o trabalho desonroso, 
resultado superlativamente mau, pois inverte a ordem natural e destrói a harmonia da 
civilização. No Brasil predomina a escravidão negra e os brasileiros recuam com algo 
semelhante ao horror diante dos serviços manuais. Com o mesmo espírito que as 
classes privilegiadas de outras terras, dizem que não nasceram para trabalhar mas para 
dirigir. Interrogando-se um jovem nacional de família respeitável e em má situação 
financeira sobre porque não aprende uma profissão e não ganha sua vida de maneira 
independente, há dez probabilidades contra uma de ele perguntar, tremendo de 
indignação, se o interlocutor está querendo insultá-lo! “Trabalhar! Trabalhar!” – 
gritou um deles. “Para isso temos os negros”. Sim, centenas de famílias têm um ou 
dois escravos, vivendo do que os mesmos ganham.288 

                                                           
285 LUCCOCK, op. cit., p.75. 
286 LEITHOLD, T.; RANGO, L, op. cit., p.27. 
287 EWBANK, , op. cit., p.145. 
288 EWBANK, , op. cit., p.145. 
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 A cultura do ócio e do parasitismo estava intimamente ligada à ostentação e ao 

formalismo, igualmente registrados pelos viajantes estrangeiros. Leithold impressionou-se com 

o exibicionismo da sociedade carioca, afirmando que “Há relativamente muito mais luxo aqui 

do que nas mais importantes cidades da Europa”, e que, como no Velho Continente, seguia-se 

a moda parisiense. “Os homens, apesar do grande calor, usam casaca e capas das mais finas 

telas e meias brancas de seda. Poucos comerciantes de recursos conheci que não fizessem suas 

casacas com panos pretos de uma qualidade por mim nunca vista, igual a seda.” O viajante 

prossegue dizendo que o luxo das mulheres era indescritível, que nunca havia encontrado tantas 

pedras preciosas, pérolas e vestidos bordados a ouro e prata como nas cerimônias do beija-mão 

e no teatro. Seus guarda-roupas, apesar da restrita vida social, continham linhos e sedas de todos 

os tipos: “Quem dispuser de véus petinet, musselinas bordadas ou vestidos de seda pura fará 

fortuna, porque esses artigos, não obstante as modistas francesas e os armarinhos de luxo, são 

escassos e alcançam preços enormes”289.  

 O relato do alemão pode possuir uma dose de exagero, pois é difícil imaginar as cortes 

europeias com ostentação inferior à corte do Rio de Janeiro. Talvez, ao usar a palavra 

“relativamente” referindo-se ao luxo, o contraste entre as camadas mais favorecidas e a 

população em geral é que tenha lhe chamado mais a atenção, ou, quem sabe, a condição de estar 

mais próximo desses eventos sociais aqui do que lá. Porém, em outra passagem, Leithold 

reafirma sua impressão, falando sobre a ostentação de ambos os sexos nas noites de gala no 

teatro e seus comentários para um português sobre o risco da exibição de fortuna estimular 

algum assaltante. “Respondeu-me ele: não seria aqui grande pecado, porquanto, na sua maioria, 

este público coberto de ouro e joias, acumulou tanta riqueza de maneira pouco honrada”290. De 

qualquer forma, Luccock, ao discorrer sobre o comércio exterior e as demandas do Brasil, 

testemunha, com a autoridade de negociante, a enxurrada de produtos importados para as 

classes mais abastadas. Apesar das inúmeras necessidades e carências, os artigos supérfluos 

tinham um mercado garantido e crescente na Corte carioca.  

Se lhe perguntarem de que precisa, a resposta será, nada senão artigos do supérfluo. 
Querem ouro, prata, joias? Ele tem-nos em abundância; custam-lhe apenas trabalho 
(...) Precisa o povo de roupas, mobília, ou artigos de luxo e exibição? Tudo isto 
depende do bom-gosto e da moda (...).291 

                                                           
289 LEITHOLD, T.; RANGO, L, op. cit., p.29 e 30. 
290 LEITHOLD, T.; RANGO, L, op. cit., p.31. 
291 LUCCOCK, op. cit., p.395. 
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 O inglês, falando sobre o grande crescimento do consumo de produtos e serviços na 

cidade alguns anos após sua chegada, diz que esse se tornou o principal interesse dos brasileiros, 

estimulando a ostentação e a valorização da aparência. “(...) era muito menos fácil conquistar 

alguém a notoriedade pública pela sua indiscutível fortuna do que pela representação que 

sustentava e a figura que fazia”292. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34 – Debret – Oficial da corte chegando ao palácio.  
Esta gravura, não incluída em Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, retrata o exibicionismo de um funcionário 
da corte chegando ao local de trabalho.  A escrava que acompanha o altivo funcionário carrega uma série de 
paramentos, provavelmente inúteis para o exercício de qualquer atividade que porventura ele viesse a exercer. 
Disponível em: https://www.netmundi.org/home/wp-content/uploads/2019/02/Oficial-da-corte-Jean-Baptiste-
Debret.jpg. Acesso em 20out 2019. 

 

Luccock diz que quando um cavalheiro visita outro com o qual não possui intimidade, 

deve ir vestido de modo bastante solene, “todo paramentado, de tricórnio, fivelas nos sapatos e 

nos joelhos, e de espada ou adaga à ilharga”. 

A isso, os mecânicos brancos juntaram mais uma loucura; consideravam-se todos eles 
fidalgos demais para trabalhar em público, e que ficariam degradados se vistos 
carregando a menor coisa, pelas ruas, ainda que fossem as ferramentas do seu ofício. 
O orgulho tolo e a presunção formalizada, que dominava em todas as classes da 
sociedade brasileira, atingiam nesta categoria de homens a um absurdo singular e 
ridículo. Um ou dois exemplos hão de ilustrar melhor esse traço de caráter293. 

 Esse formalismo extremo dos brancos no exercício de suas ocupações surpreendeu e 

irritou profundamente o pragmático inglês, que em seus registros apresenta frequente mau 
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humor e desdém em relação aos brasileiros. O viajante diz que todas as atividades eram feitas 

de modo bastante formal e aborrecido, pois “Cada trabalhador se considerava iniciado nalgum 

mistério que apenas eles e os de sua confraria podiam compreender”. Em seguida, relata o 

espanto de carpinteiros com os quais teve contato ao ver um inglês utilizar a serra de forma 

mais competente que eles, criticando, de forma áspera, sua inteligência e seus serviços. Afirma 

que com frequência era necessário confeccionar um modelo para encomendar qualquer coisa, 

devendo levá-lo a muitos profissionais para encontrar um que pudesse realizar o trabalho. Certa 

vez, disseram-lhe que algo que tentou solicitar “não podia ser executado pelo engenho humano, 

embora se tratasse, talvez, de um dos objetos de uso caseiro mais comum”294. 

 O viajante inglês conta então o emblemático episódio no qual precisou abrir a fechadura 

da porta do quarto do hotel em que estava, em função de perda da chave. O gerente e o copeiro 

do estabelecimento ficaram “grandemente perplexos” quando ele perguntou onde poderia 

encontrar alguém com tal habilidade. Acabaram indicando-lhe um carpinteiro inglês que 

possuía vários empregados, um dos quais foi ao local, já que “os mestres não se atreviam a 

executar trabalhos fora”. Após longa espera, o empregado chegou, vestido “de grande gala”, 

parando na porta da casa a fim de alugar um escravo para carregar suas ferramentas.  

Lembrei-lhe que sendo leves, eu me encarregaria de uma parte ou do todo, mas isso 
constituiria solecismo tão grande como o de usar ele próprio suas mãos. O cavalheiro 
esperou pacientemente até que aparecesse um negro, tratou com ele e então prosseguiu 
em devida forma, seguido pelo seu criado temporário. Em pouco tempo deu cabo da 
tarefa, quebrando a fechadura em vez de abri-la com gazua, após o que, o homem 
importante, puxando uma profunda referência, retirou-se com seu lacaio.295 

 Luccock parecia sentir especial repulsa pelo caráter pouco prático e valorizador da 

aparência  característico da sociedade da época, assim como por sua atitude servil, associando-

a ao processo de colonização. Comenta que o Brasil foi historicamente governado por vice-reis, 

que possuíam autoridade quase total. Consequentemente, as pessoas lhes concediam “a mais 

servil atenção e desforravam-se conforme podiam das humilhações sofridas exigindo 

semelhante deferência de quantos se achassem abaixo deles. Por esse modo, o servilismo 

penetrava em todas as classes sociais”. Em seguida, fala da obrigatoriedade da genuflexão entre 

os súditos quando enxergava algum representante da Família Real nas ruas, ainda que à 

distância. E finaliza: “É sem dúvida legítimo dar mostras externas e visíveis de reverência a 
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funcionários importantes e pessoas de bem; mas, no Brasil, esse princípio é levado a uma 

positiva degradação do caráter varonil”296.  

O inglês também se espantou com a precariedade da infraestrutura e da tecnologia no 

Rio de Janeiro. Quando de sua chegada à cidade, em 1808, a Alfândega, principal 

estabelecimento comercial e financeiro do país, encontrava-se em situação extremamente 

precária. O guindaste de madeira, “do mais miserável feitio”, retirava as cargas de grandes 

barcas que as traziam de navios ancorados. Havia apenas duas embarcações licenciadas, que 

não eram suficientes para o movimento mas monopolizavam a operação, nada podendo ser 

transportado sem seu auxílio. Os armazéns que recebiam os produtos importados apresentavam 

área insuficiente, com o piso colado ao chão e tábuas apodrecidas. Os volumes eram abertos e 

conferidos por funcionários em um segundo piso, de área também limitada, não havendo sequer 

outro guindaste para levá-los de um local a outro. Dessa forma, as mercadorias tinha que ser 

empurradas por escravos degraus acima297. O viajante continua o relato criticando novamente 

o costume brasileiro de se vestir de maneira formal para atividades triviais.   

Não foi somente o aborrecimento e a confusão desses trâmites que me repugnaram, 
juntamente com a imundície à qual se achavam expostos os mais finos dos gêneros e 
a maneira formalizada com que agiam em cada departamento. Causa aversão, 
também, a aparência ridícula dos funcionários: vestidos de grande gala, de cabeça 
empoada, tricórnios, grandes fivelas e espadins, tudo isso em péssimo estado.298 

Em outro trecho, Luccock comenta sobre o fornecimento de água, afirmando que, para 

o tamanho e as necessidades da capital, mostrava-se insuficiente. O mecanismo de distribuição 

da fonte pública do Largo do Paço, uma das principais da cidade, apresentava deficiências 

explícitas em seu projeto. “É evidente que dificilmente se poderia adotar um dispositivo pior 

que esse, num lugar em que o fornecimento é pequeno e o calor provoca evaporação no mais 

alto grau; mas no Rio não existem nem filósofos, nem economistas”299. O fornecimento de água 

na Corte também é criticado por Ewbank, como vimos anteriormente. O viajante destacou o 

privilégio da abundância de água na cidade, que poderia ser transportada diretamente até as 

residências. Entretanto, o líquido é levado em calhas abertas às partes mais baixas para ser 

transportado novamente por incontáveis escravos, a um custo anual acima do necessário para 

uma canalização definitiva. Complementa dizendo que não há reservatórios para qualquer 

eventualidade, como uma seca ou um acidente: “(...) quando o fornecimento é interrompido nos 
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montes, também cessa na cidade”300. A historiadora Mary Karasch cita o “sistema de água 

arcaico” existente no Rio de Janeiro, baseado em um aqueduto e algumas fontes públicas, 

destacando que a maior parte das casas, inclusive das pessoas de posses, dependia de escravos 

carregadores de água, que formavam filas nesses locais301. 

Thomas Ewbank, observador qualificado de tecnologias, também teceu observações 

sobre a infraestrutura de transportes e a construção civil. Para ele, o centro comercial do Rio 

poderia ser facilmente adaptado para ferrovias, entendidas aqui como a colocação de trilhos de 

ferro ou madeira em vias públicas para suportar carros atrelados ou vagões. Essa providência, 

de baixo custo, aliviaria o esforço realizado pelos negros, usados como “bestas de carga”, e 

prolongaria seu vigor, que “agora decai diariamente e se desperdiça”302. Pelo que se depreende 

de seu discurso, o estrangeiro defende a tese de que a escravidão retarda a adoção de tecnologias 

no país e desvaloriza a remuneração do trabalhador livre, ao utilizar a mão de obra compulsória 

de forma indiscriminada e pouco racional. A encontrar um nobre de alta posição na residência 

real da Quinta da Boa Vista, que “conhecia o maravilhoso progresso do povo dos Estados 

Unidos”, foi questionado sobre o valor de salários e serviços naquele país. Ao responder, seu 

interlocutor mostrou-se bastante admirado, “pois no Brasil os salários são muito baixos”. 

Expliquei-lhe que aquilo que considerava como salário extraordinariamente alto era 
um elemento da prosperidade americana, pois despertava e estimulava milhares de 
inteligências agudas para a invenção de máquinas que economizassem o trabalho 
humano, ao passo que nos países onde o trabalho era mal remunerado, havia pouco 
estímulo para torná-lo ainda mais barato. Colocando-nos sob a responsabilidade de 
um auxiliar, o Visconde observou que a natureza fizera tudo pelo Brasil e o homem 
quase nada.303 

Em outra passagem, ao visitar um canteiro de obras, o viajante notou que muitas 

ferramentas e instrumentos eram idênticos aos constantes em publicações do século XV e a 

modelos da antiguidade, embora tenha elogiado um aparelho que substituía a régua de prumo.  

Na primeira ferramenta que apanhei reconheci imediatamente sua origem romana e 
egípcia. Não era possível passar despercebida a espantosa semelhança entre ela e as 
que se veem nas mãos dos fabricantes de carros, construtores de rodas e de cadeiras, 
fabricantes de caixões e mesas, etc. retratados nas esculturas de Tebas. É aqui 
empregada, como foi outrora por todos os artistas de madeira – sua principal 
ferramenta e por cujo uso é possível reconhecer um operário perito ou não. Refiro-me 

                                                           
300 EWBANK, op. cit., p.317 e 318. 
301 KARASCH, op. cit., p.103. 
302 EWBANK, op. cit., p.73 e 74. 
303 EWBANK, op. cit., p.114. 
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à enxó – a ferramenta mais popular dos carpinteiros antigos e a única pela qual eram 
determinadas suas aptidões.304 

 Ewbank prossegue dizendo que o eficiente serrote utilizado na Inglaterra e nos Estados 

Unidos não existe no Brasil, que adotava uma pequena serra universal do mundo antigo305. As 

plainas eram raras e, se encontradas, de modelos básicos. Não se faziam plantas ou projetos 

para construções, demandadas a pedreiros e carpinteiros tendo como referências outros 

edifícios. O viajante comenta ainda, ao presenciar um incêndio, que o extintor utilizado era 

igual aos europeus do século XVII, embora atendesse às necessidades do Rio em função do uso 

não disseminado do fogo nos prédios e da espécie de madeira usada nas construções306. Luccock 

também fez comentários quanto à utilização de ferramentas no Rio de Janeiro, mas na atividade 

rural307. Ao visitar uma fazenda, observou que “a única ferramenta de que se lança mão é a 

enxada”, e que se tentou inúmeras vezes, sem êxito, introduzir o arado inglês. Ele próprio teve 

essa iniciativa em uma empreitada, mas achou “impossível ensinar um preto a manejá-lo”, além 

de julgar os brasileiros em geral morosos e cheios de preconceitos, e conclui dizendo que, caso 

tivesse outra oportunidade, treinaria meninos para tal tarefa. O viajante afirma que importantes 

ferramentas como a foice e o alfanje ingleses eram praticamente desconhecidos na cidade308 

 Gilberto Freyre cita o espanto do reverendo e médico irlandês Robert Walsh ao constatar 

a baixa adoção de tecnologias e até mesmo de animais no país309. Walsh é autor de Notícias do 

Brasil em 1828 e 1829, obra de 1830 na qual relatou suas viagens às províncias do Rio de 

Janeiro e de Minas Gerais. O viajante conheceu muitos engenhos e fazendas que possuíam 

condições econômicas de adotar equipamentos modernos e eficientes, mas contentavam-se com 

caranguejolas (máquinas precárias), contanto que não lhes faltassem bois e, principalmente, 

negros. Até mesmo cavalos eram usados mais para ostentação que para o trabalho pesado diário, 

e os bois apenas auxiliavam os negros. O reverendo considerava essa situação como efeito 

direto da escravidão. Freyre fala de outro viajante, o mineralogista e comerciante inglês John 

Mawe, que esteve no Brasil entre 1807 e 1811 e publicou, em 1812, Viagens ao Interior do 

Brasil310. Mawe foi a um engenho e destilaria no Rio de Janeiro e se surpreendeu com as 

instalações. Ao comentar com o proprietário sobre a baixa qualidade das fornalhas, ouviu como 

resposta que eram as melhores da região, deixando claro que nada entendia em relação a 

                                                           
304 EWBANK, op. cit., p.148. 
305 EWBANK, , op. cit., p.150 e 151. 
306 EWBANK, , op. cit., p.212. 
307 LUCCOCK, op. cit., p.196 e 197. 
308 LUCCOCK, op. cit., p.196 e 197. 
309 FREYRE, 2003, op. cit., p.414 e 415. 
310 FREYRE, 2003, op. cit., p.414 e 415. 
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máquinas e era indiferente em relação a avanços na área. O inglês observou que todos os 

serviços mecânicos eram realizados por escravos e que o capataz, também negro, sequer quis 

ouvir a respeito de melhoria nos processos, na qualidade e na economia de combustível. Mawe, 

assim como Walsh, atribui o atraso à dependência da economia em relação ao trabalho forçado.  

O inglês Luccock discorreu também sobre aspectos relacionados à corrupção da 

administração governamental, como em relação ao resgate de títulos da dívida e às compras 

públicas311. Diz que quando esses títulos venciam e eram apresentados, o tesoureiro 

simplesmente os retinha, até por meses, “debaixo da deslavada confissão de que não há dinheiro 

nos cofres”. E, quando finalmente se dispunha a pagar, deduzia uma grande comissão, que 

poderia chegar a até 17% do valor do resgate, conforme um caso por ele presenciado. Luccock 

diz que essa sistemática é geralmente ignorada pelo monarca, que interveio pessoalmente em 

alguns desses casos. Entretanto, conseguir tal intervenção direta seria muito difícil e custoso. 

“Portanto o Tesoureiro continua em suas práticas costumeiras, acrescentando frequentemente 

injúrias pessoais à comum insolência do funcionário.” Da mesma forma, as compras públicas 

padeciam da falta de lisura. Existiam preferências quanto a fornecedores, “e, naturalmente, é 

quem mais paga quem mais favor consegue”. Ressalta que só afirma o que pode sustentar, 

exemplificando o caso de um navio demandado pelo governo, no qual dois agentes públicos do 

Tesouro exigiram do fornecedor uma comissão sobre a aquisição, que foi negada. Eles 

acabaram impedindo o pagamento e cancelando o negócio, após alertarem sobre o que ocorreria 

se suas exigências não fossem atendidas. 

Como pudemos observar, os relatos dos viajantes estrangeiros no Rio, oriundos de 

culturas diversas e referentes a períodos que vão de 1808 a 1846, apresentam pontos de contato 

que nos auxiliam na reconstrução de muitos aspectos daquela realidade. Mostram tanto o 

cotidiano de uma sociedade escravocrata por excelência como também suas consequências 

sociais e econômicas, particularmente naquilo que lhes chamou mais a atenção. Segundo Salles, 

a interpretação do passado e das origens de uma nação é essencial para compreendê-la, ao 

mesmo tempo em que é parte constituinte dela312. A primeira metade do século XIX é um 

período de intensas transformações no Brasil e, também, de permanências. O escravismo, maior 

herança da civilização brasileira, soube se adaptar, sobreviver e até mesmo se expandir, 

configurando-se em elemento central para a compreensão de nossa sociedade. Para Salles, os 

senhores de escravos não se limitaram a organizar relações sociais de exploração, eles 

                                                           
311 LUCCOCK, op. cit., p.386. 
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construíram uma cultura particular, uma civilização baseada no “escravismo plenamente 

desenvolvido”313. “O projeto imperial, antes de mais nada, buscava um estar no mundo que 

legitimasse a sociedade escravista brasileira”314. Ou seja, o grande projeto nacional do século 

XIX foi a manutenção da escravidão. Tudo o mais girou em torno dele.    

                                                           
313 SALLES, op. cit., p.41 e 42. 
314 SALLES, op. cit., p.70. 
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4 CONCLUSÃO  

 

O Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX é um cenário extremamente valioso 

para a compreensão de nossa formação histórica. Como dito ao longo do estudo, muito do que 

fomos e viríamos a ser poderia ser identificado a partir desse recorte temporal e geográfico, que 

foi objeto de vários relatos de viajantes estrangeiros. Não à toa, muitos autores concentraram 

seus estudos na antiga Corte do reino e do império. Boa parte deles foi utilizada nesta pesquisa, 

que buscou associar escravidão e tradição portuguesa aos desafios do desenvolvimento 

brasileiro, tema bastante caro a nossa historiografia econômica.  Entretanto, a análise da 

bibliografia existente também revela que os estudos mais abrangentes relativos à formação 

brasileira colocam em posição secundária as cidades, em função da predominância econômica 

do modelo agroexportador. Este fato ocorre a despeito das facilidades que o ambiente urbano 

apresenta para a análise de atividades produtivas do comércio, da indústria e de serviços, assim 

como infraestrutura e tecnologia. De toda forma, as referências utilizadas foram essenciais para 

a construção da pesquisa e para a formação de uma massa crítica introdutória sobre o tema, 

ainda que não tenhamos adotado uma única teoria interpretativa sobre as questões tratadas.  

Cabe observar que grande parte ou, talvez, a maioria das pesquisas tem a motivação de 

corroborar impressões anteriores de seus autores, que acabam buscando referências para a 

confirmação de suas hipóteses. Mesmo que a abordagem se modifique ou ganhe foco ao longo 

do contato com trabalhos pretéritos, geralmente essa motivação inicial é preservada, em maior 

ou menor grau, e com esta pesquisa, não foi diferente. Oriunda de reflexões antigas e reforçada 

por vivências na iniciativa privada e na esfera pública, foi confirmada pela bibliografia sem 

grande dificuldade. Pude reconhecer em situações recorrentes da vida profissional muito do que 

surpreendeu os viajantes estrangeiros e foi discutido pela historiografia. A questão central que 

procuramos colocar, a partir do estranhamento desses viajantes, foi a seguinte: em que medida 

o modelo produtivo totalmente baseado no trabalho escravo, associado a tradições portuguesas, 

caracterizou a sociedade e o desenvolvimento brasileiros? Assim, foi necessário algo mais que 

a curiosidade intelectual para motivar o estudo e a busca de correlações: a identificação com o 

estranhamento de pessoas distantes no tempo, mas com as quais comungo algumas opiniões.   

Debret, Luccock e Ewbank nos guiaram através de uma cidade tão longe e tão próxima. 

Seu espanto foi além de sua época e seus pares, pois muitas vezes transitamos por terras 

estrangeiras em nossa própria casa e o passado persiste no presente. Se cultura e razão estão 
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vinculadas, nem sempre o que é razoável ou racional para uns o será para outros, e essa questão 

é fundamental para a compreensão da “coincidência” de suas opiniões. Apesar de suas 

diferenças, eram interlocutores qualificados oriundos de sociedades com sistemas capitalistas 

mais desenvolvidos. Como dito, os três viajantes possuíam formação intelectual e técnica 

diferenciada, sendo que os dois últimos exerceram também atividades empresariais. Assim, se 

por um lado seus escritos trazem naturalmente as limitações de quem olha “de fora”, por outro 

nos revelam as características da sociedade observada que lhes causaram contraste com suas 

formações e experiências. Frequentemente naturalizamos práticas e comportamentos do meio 

em que vivemos sem nos darmos conta de como surgiram e do que realmente representam em 

um contexto mais amplo. O olhar do estrangeiro pode ser mais adequado para problematizar 

questões específicas ao comparar sociedades com diferentes estruturas sociais e econômicas 

ocupando funções específicas dentro de um sistema econômico global.  

A escravidão, enraizada, apresenta-se ora de forma explícita, ora de forma dissimulada, 

perpassando a estrutura social e econômica. Não está apenas no trabalho escravo clássico 

flagrado frequentemente por fiscais em rincões, às vezes, nem tão distantes. Nem se restringe a 

casos noticiados em áreas urbanas, como no trabalho doméstico em plena Zona Sul do Rio de 

Janeiro ou em indústrias têxteis na cidade de São Paulo. Ou, ainda, a uma vaga de emprego de 

babá em Fortaleza com exigências absurdas, episódios relativamente recentes315. A máxima de 

Augusto Comte, “Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos”, inscrita na 

entrada da Igreja Positivista do  Brasil, reflete sobre a influência do passado no presente. 

Fundada em 1881 e situada no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, com localização original no 

Centro, a Igreja era um agitado local de reuniões de abolicionistas e republicanos. A Abolição 

e a República vieram apenas em 1888 e 1889, respectivamente, décadas após boa parte do 

mundo ocidental, consoante nossa histórica resistência a mudanças que, nos processos 

históricos, geralmente decorrem de rupturas. Essa oposição a mudanças seria um interessante 

tema de estudo e certamente teria seus entusiastas. Afinal, pode-se alegar que progredir de 

forma ordenada seria menos traumático. Contudo, a realidade mostra que o almejado progresso 

ainda é tímido, e a escravidão, uma de nossas mais longas e estáveis instituições, pode estar na 

raiz de vários problemas em função da ascendência que exerceu nas bases econômica e cultural.  

                                                           
315 Notícias veiculadas no jornal O Globo (14 mai 2018), na revista Marie Claire (24 out 2017) e na revista Claudia 
(19 out 2017), disponíveis nos seguintes links: https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/empresaria-de-
copacabana-e-denunciada-por-submeter-empregada-trabalho-escravo.html, 
https://revistamarieclaire.globo.com/Moda/noticia/2017/10/o-trabalho-escravo-na-moda.html e 
https://claudia.abril.com.br/noticias/anuncio-baba-magra/. Acesso em 27 dez 2018.  
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O escravismo foi uma grande herança da civilização brasileira para o mundo e para 

nossa própria sociedade. Se ele, de certa forma, sobrevive culturalmente, é um dos pontos 

principais abordados na pesquisa. Somos um país bastante peculiar em função de nossa 

economia ter se assentado, predominantemente e por mais de três séculos, no trabalho 

compulsório. Essa característica, talvez, seja ímpar na história mundial, em função da 

disseminação do sistema em todo um território de extensão continental, nas mais diversas 

camadas de sua complexa e hierarquizada sociedade e com uma duração tão longa. A cultura 

escravista parece apresentar, mesmo contemporaneamente, influência direta sobre a sociedade, 

em um processo em que o cultural e o econômico estariam amalgamados. Nesse contexto, não 

faria sentido separar as duas instâncias, a fim de determinar qual delas influencia a outra e em 

que medida. Ao escravismo, somou-se a herança de Portugal, nação que, apesar de vanguarda 

nas expedições marítimas nos séculos XV e XVI, construindo um grande império ultramarino, 

não empreendeu mudanças para responder aos desafios da transição do mercantilismo 

(capitalismo comercial) para o capitalismo (capitalismo industrial). A tradição ibérica, em 

muitos aspectos, era incompatível com pressupostos básicos do sistema que se consolidava.  

É importante relembrar alguns aspectos do que chamamos de tradição ou herança 

portuguesa ao longo deste trabalho. Visível de forma explícita no patrimonialismo, no 

bacharelismo e na aristocratização, representa uma determinada forma de enxergar o mundo  

vinculada a tempos pretéritos na Europa, contemplando uma série de características que 

marcaram nossa formação social. A desvalorização do trabalho, o uso intensivo e mal 

remunerado de mão de obra, a valorização do cargo e da origem, a ostentação, o desperdício e 

a baixa adoção de tecnologias, entre outros, são aspectos distintivos da sociedade brasileira que 

podem refletir a antiga estrutura colonial e imperial. Não por acaso, foram destacados pelos 

viajantes estrangeiros e boa parte deles é debatido há um século pela historiografia social, 

merecendo, provavelmente, uma atenção maior da historiografia econômica. Isso porque tratar 

cultura e economia de forma dissociada é não se atentar para o fato de que a economia depende 

fundamentalmente da iniciativa humana. Cultura portuguesa e escravismo deixaram uma 

herança de séculos de atuação sobre os fatores de produção, orientando a lógica de seus agentes, 

e sobre as bases culturais, moldando sua identidade.    

Quanto à relação entre capitalismo e escravidão, conforme dito,  não nos aprofundamos 

nas diversas teorias existentes. Tais narrativas são de extrema importância para a discussão dos 

principais fatores que levaram ao escravismo moderno e ao capitalismo, assim como de suas 

interações e influências recíprocas ao longo dos séculos. Alcançam um alto grau de 
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complexidade na tentativa de compreensão da dinâmica dessa relação, priorizando 

determinados aspectos culturais ou econômicos em detrimento de outros e discorrendo sobre a 

própria essência de um sistema produtivo. Entretanto, sob qualquer ponto de vista teórico, é 

visível a contradição do escravismo moderno com o discurso que se tornaria dominante, 

construído, principalmente, a partir do final do século XVIII para atender às demandas do 

capitalismo. Dessa forma, a despeito de sua relevância historiográfica, o essencial para as 

hipóteses e conclusões deste trabalho é apenas uma pequena fração contida nessas teorias. Mais 

especificamente, a parte que analisa a influência que o escravismo secular e pleno exerceu sobre 

o desenvolvimento capitalista brasileiro. 

Embora as histórias das nações não sejam necessariamente semelhantes, e muito menos 

lineares, é bastante razoável supor que não houve a efetiva implantação de um capitalismo 

moderno no Brasil em função da manutenção de características do Antigo Regime associadas 

a mais de três séculos de escravidão. Ou seja, a ausência de uma revolução burguesa ou de uma 

política reformista mais ampla poderia ser um obstáculo à conquista de uma posição mais 

favorável no sistema capitalista moderno. Tradição portuguesa e escravidão moldaram uma 

sociedade com características sociais e econômicas que enfrenta desafios básicos para sua 

inserção em um capitalismo mais avançado e complexo. E, como observamos algumas vezes, 

essa inserção está distante de nossa função atual assegurada por fatores históricos e condições 

geoclimáticas. A tradicional inserção periférica do país na economia internacional, desde a 

época colonial, como fornecedor de matérias-primas e produtos de baixo valor agregado, não 

pode ser identificada como um modelo de desenvolvimento capitalista adequado a nossas 

necessidades e potencialidades. Pelo menos, não com um desenvolvimento que resulte em 

maior geração e distribuição da riqueza, explorando de forma mais racional os fatores de 

produção 316. 

                                                           
316 O Brasil se apresenta em condições bastante desfavoráveis tanto em relação à distribuição de riqueza quanto à 
produtividade do trabalho.  O índice de Gini, utilizado para medir o grau de concentração de renda, aponta a relação 
entre os rendimentos dos 20% mais pobres e dos 20% mais ricos de determinada amostra populacional. Nessa 
classificação, o Brasil ocupa o posto de nono país mais desigual do mundo, ficando à frente apenas de oito países 
africanos, segundo levantamento do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). Por outro 
lado, nossa produtividade ainda se encontra muito distante daquela dos países mais desenvolvidos. O Brasil produz 
em uma hora o equivalente a US$ 16,75, comparado com US$ 67,00 nos Estados Unidos, ou seja, uma 
produtividade quatro vezes menor. Em uma lista com 68 economias, encontra-se na 50ª posição. Disponível em 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45504461, 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/19/brasil-baixa-produtividade-competitividade-
comparacao-outros-paises.htm e https://oglobo.globo.com/economia/brasil-aparece-na-lanterna-em-ranking-de-
produtividade-22398977. Acesso em 15/04/2019. 
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Não entramos na discussão se é ou não essencial para a existência do próprio capitalismo 

a função periférica de países e regiões. Nessa lógica, muitos participantes da economia 

internacional jamais teriam oportunidade de melhorar sua condição, independentemente de seus 

esforços. Levando o raciocínio ao extremo, as nações não deveriam concentrar seus esforços 

na busca de ações efetivas para incrementar o seu desenvolvimento, visto que o sistema 

econômico apresentaria naturalmente um alto grau de exclusão e quaisquer iniciativas se 

revelariam inócuas. Entretanto, a história nos mostra que as sociedades alternam 

constantemente suas posições em levantamentos socioeconômicos, às vezes em períodos 

relativamente curtos, de algumas décadas. Assim, é importante deixar claro que de forma 

alguma consideramos que a aludida herança colonial constitui uma espécie de determinismo ou 

incompatibilidade de nossa cultura com determinada racionalidade produtiva. Buscamos 

associar questões da formação histórica brasileira a características que nos dificultam o acesso 

à condição apresentada por muitos países, cientes de que parte deles conseguiu conciliar com 

desenvolvimento social e econômico histórias tão ou mais complexas que as nossas. 

Dessa forma, este trabalho buscou, tão somente, compreender, em visão retrospectiva, 

como opções tomadas ao longo do tempo e a construção de estruturas socioeconômicas nelas 

embasadas levaram-nos a determinada função no âmbito de um sistema econômico mundial 

integrado. A tradição portuguesa, assim, estaria muito mais viva aqui que em um país da 

atualidade chamado Portugal. E a incompatibilidade dessa tradição com um capitalismo mais 

desenvolvido significa apenas incompatibilidade com um modo de produção que se tornou 

hegemônico, mas que certamente não era o único possível. São as “regras do jogo” que 

acabaram por se estabelecer, sem juízo de valor se foram as melhores que poderiam ter sido 

criadas pelo homem para geração e/ou distribuição de riqueza. Entretanto, sociedades estão em 

constante mutação, adaptando suas características para se movimentar dentro de um sistema no 

qual as nações disputam posições. Como dissemos, é cada vez mais comum países mudarem 

essas posições, a despeito de suas trajetórias e funções na estrutura colonial ou no processo de 

consolidação capitalista, como algumas nações asiáticas e do leste europeu o fizeram.  

Essas considerações, por outro lado, não eliminam a consciência de uma grande questão 

que se coloca em relação ao tema proposto e ao tipo de abordagem realizada. A economia não 

é uma ciência exata, visto que depende fundamentalmente da atuação humana. Desse modo, 

associar causas econômicas a consequências nesse campo já é um grande desafio para qualquer 

pesquisa. Entretanto, o desafio torna-se ainda mais complexo se considerarmos a importância 

da influência cultural em um mesmo patamar, como proposto. Afinal, é necessário um exercício 
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bastante heterodoxo para sustentar a relevância de fatores que beiram o intangível. A 

bibliografia que reconhece a importância da cultura na análise do desenvolvimento brasileiro 

não é tão ampla, principalmente nos estudos econômicos que, algumas vezes, pressupõe uma 

racionalidade comum a seus agentes. Nesse contexto, os fatores culturais podem ser 

desprezados, como se os movimentos desses agentes fossem dotados de uma lógica universal, 

qual seja, a obtenção de vantagens econômicas, dotando-os de certa homogeneidade e 

consciência quanto às consequências de seus movimentos. Contudo, uma mesma vantagem 

econômica pode ser almejada em tempos diversos (curto, médio ou longo prazo), atrelada a 

maior ou menor esforço, investimento e risco, podendo agregar ou não status e poder e embutir 

contrapartidas com as quais o agente pode ou não concordar.  

Estruturas produtivas, assim como consumidores, certamente buscam benefícios 

econômicos. Entretanto, inevitavelmente o fazem no contexto de uma determinada cultura, 

vinculando-os a crenças, desejos e valores. Em períodos de escassez de produtos no Brasil da 

década de 80, por exemplo, havia filas enormes para aquisição de carne ou feijão por valores 

elevados, vendidos como se fossem água no deserto. Tempos depois, consumidores de maior 

poder aquisitivo pagaram grande ágio para a aquisição de automóveis. Pode-se argumentar que 

comportamentos de consumo apresentam frequentes distorções a partir da cultura, mas que as 

estruturas produtivas pautam-se por maior racionalidade. Porém, todo o tempo empresas com 

profissionais qualificados desaparecem diante de transformações em hábitos de consumo, 

inovações tecnológicas ou, simplesmente, gestão inadequada. Pessoas com excelente formação 

podem agir de forma aparentemente irracional na gestão de seus negócios. Digo aparentemente 

porque tudo irá depender do que consideramos como racional ou não, e quais seriam os 

interesses mais amplos desses agentes. O capitalismo trouxe, de fato, uma determinada lógica 

ao universo produtivo. Entretanto, trata-se de uma idealização em constante dinâmica que pode 

ser mais ou menos aderente a certas características das sociedades. Além disso, sempre haverá 

diferentes maneiras, mais ou menos efetivas e rápidas, para se atingir um mesmo objetivo.  

Esta pesquisa, certamente, reconhece as dificuldades do tema escolhido. Entretanto, 

como dissemos, este trabalho deve ser considerado como uma introdução a um assunto bastante 

amplo e complexo. De toda forma, esperamos ter cumprido a função de costurar relatos e 

análises em torno de questões que, debatidas há décadas, merecem detalhamentos e busca por 

correlações na contemporaneidade. Estudos posteriores poderiam se aprofundar nos desafios 

do desenvolvimento econômico brasileiro a partir de recortes setoriais e temporais, 

comparando-o com o de outras nações. Por exemplo, seria interessante identificar o estado da 
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arte no desenvolvimento de certos setores abordados pelos viajantes, como abastecimento de 

água, transportes e construção civil, e compará-lo com a situação da Corte no período estudado. 

Certamente, iremos nos deparar com outras questões, como a tentativa de compreender quais 

são realmente os principais desafios de transformação da realidade produtiva diante da 

existência de inúmeros modelos bem sucedidos, que, não raro, enfrentaram desafios 

semelhantes. Essa questão é mais atual que nunca: em plena era da informação, o acesso a esse 

tipo de conhecimento é facilitado em uma escala e profundidade sem precedentes. Nesse 

sentido, seria a cultura o principal obstáculo às transformações materiais? 
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