
II Simpósio do LAHPS 
 

90 Anos da OIT: 
Mobilização Social e 
Direitos Trabalhistas. 

 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 
Anais do Evento 
Valéria Marques Lobo 
Ignácio José G. Delgado 

Cláudia M. Ribeiro Viscardi 
 

(Organizadores) 
 
 

Lahps Publicações 
2010



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 2

II Simpósio do Laboratório de História Política e Social 
 

Universidade Federal de Juiz de Fora 
 

Instituto de Ciências Humanas 
 

Ficha técnica 
 
 
 
 
 

 
 

gfgdfgfdfgfd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Anais do II Simpósio do Laboratório de História Política e Social. Juiz de Fora, 2010.  
205 p. 
 
1. Mobilização Social – 2. Direitos Trabalhistas – 3. Organização Internacional do 
Trabalho 
 
 
Comissão Organizadora: 
-Valéria Marques Lobo 
-Ignacio José Godinho Delgado 
-Cláudia Maria Ribeiro Viscardi 
 
Bolsistas: 
-Alessandra Belo da Silva 
-Antonio Gasparetto Júnior 
-Camila Martins 
-Janaína de Souza Ferreira 
-Luíza Correard 
-Maedison de Souza 
-Mariana Guimarães Chaves 
-Nittina Anna Araújo Bianchi Botaro 
-Tâmara Letícia Horsti Corrêa 
-Wesley de Andrade Medina 
 
Diagramação e Normatização: 
-Antonio Gasparetto Júnior 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 3

 
Sumário: 

 
 

1. Apresentação............................................................................................................................................ . 5  

2. A Justiça do Trabalho e o Movimento Operário: trabalhadores têxteis de Juiz de Fora 

Alessandra Belo ......................................................................................................................................... 7 

3. O Integralismo e o Operariado de Petrópolis (RJ) – 1930-1935 

Alexandre de Oliveira .............................................................................................................................. 18 

4. As “Sociedades” e o Fundo de Conselho de Estado (1860-1882): Reflexões sobre a possibilidade 

de uso da categoria de cultura política na análise do associativismo. 

Priscila Pinheiro ....................................................................................................................................... 25 

5. Associativismo Urbano: estudo de caso em Juiz de Fora 

Antonio Gasparetto .................................................................................................................................. 37 

6. Dicionário do Movimento Operário em Minas Gerais 

Deivison Amaral e Mário Lanna Júnior .................................................................................................... 48 

7. Dilemas e Desafios da Mulher no Fim do Século XIX: regras sociais, cotidiano e justiça 

Leandro Matos e Renata Silva .................................................................................................................. 56 

8. Balanço Historiográfico sobre o Tema da Constituição do Mercado de Trabalho em Minas Gerais 

Mariana Teixeira ...................................................................................................................................... 72 

9. Crises Financeiras na Primeira Década Republicana e Sobrevivência do Setor Bancário Mineiro: 

A consolidação do Banco do Crédito Real de Minas Gerais. 

Marcus Croce ........................................................................................................................................... 82 

10. Estudo Sobre as Famílias Escravas no Termo de Barbacena (1870-1888) 

Leonardo Campos .................................................................................................................................. 103 

11. Traços Gerais do Trabalho Escravo em Comunidades Oitocentistas do Sul de Minas 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 4

Pedro Henrique Leão Coelho ................................................................................................................. 119 

12. Relações Sociais e Conflitos Entre Senhores e Escravos 

Rosilene Cardoso ................................................................................................................................... 132 

13. As Rotinas Administrativas do Senado da Câmara de Vila Rica, 1711-1715 

Luiz Rezende ......................................................................................................................................... 149 

14. A Visão do Trabalhador Imigrante para Plínio Salgado no Romance O Estrangeiro 

Leandro Gonçalves ................................................................................................................................ 160 

15. Damião de Góis na Mundivivência do Renascimento: Apontamentos para uma historiografia de 

sua inserção nos círculos eruditos quinhentistas. 

Luiz César de Sá .................................................................................................................................... 169 

16.  A Semiótica e a Cartografia Histórica 

Rafael Languardia .................................................................................................................................. 183 

17.  Imagens e a Construção do Mito: Dom Pedro II 

Daiana Pereira ........................................................................................................................................ 193 

 
 
 
 
 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 5

 

Apresentação: 

 

Cláudia Maria Ribeiro Viscardi 

Coordenadora do Lahps 

 

É com satisfação que inauguramos com este volume uma série de publicações do 

Lahps, Laboratório de História Política e Social. Instalado em 2007, o Laboratório reúne 

pesquisadores efetivos e colaboradores da UFJF e de duas outras universidades mineiras, a 

UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) e a UFU (Universidade Federal de 

Uberlândia). O Lahps é um equipamento de pesquisa vinculado à linha “Poder, Mercado e 

Trabalho” do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de 

Fora.  Muito embora tenha sido criado há poucos anos, o laboratório é a infra-estrutura de 

trabalho de pesquisa de um grupo registrado no CNPq desde 2002, intitulado “Trabalho, 

Cidadania e Exclusão”.  

Atuam diretamente no laboratório cinco professores efetivos e cinco colaboradores. 

Vocacionado para formação de recursos humanos, através do treinamento e orientação de 

estudantes de graduação para a pesquisa, reúne em suas dependências cerca de vinte 

estudantes de iniciação científica – todos com bolsas – sendo alguns deles de ensino 

médio. Integram também o Laboratório alunos de pós-graduação, todos orientados pelos 

pesquisadores do Lahps e ligados ao Programa de Pós-Graduação em História da UFJF. 

Entre as diversas esferas de atuação do Lahps encontra-se a promoção de eventos 

científicos. Seus pesquisadores já organizaram três eventos de abrangência nacional. O 

primeiro ocorreu em 2005, em parceria com a Associação Brasileira de História Oral, com 

apoio da Capes e da Fapemig. Este evento, intitulado “VI Encontro Regional Sudeste de 

História Oral: História, Cultura e Poder, reuniu pesquisadores de todo o Brasil, além de 

palestrantes internacionais, contando com a participação de aproximadamente 500 

inscritos. O evento apresentou três resultados: caderno de resumos, publicação eletrônica 

dos anais do evento (CD) e um livro, organizado pelas professoras Cláudia M. R. Viscardi 

e Lucília Neves Delgado, publicado pela editora da UFJF.  

Em 2007, com o Laboratório já criado, foi promovido o segundo evento, em alusão 

aos 70 anos do Estado Novo no Brasil. O simpósio foi igualmente apoiado pela Capes e 
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pela Fapemig. Contou com a presença de mais de 400 participantes. Entre os resultados, 

destacamos a publicação dos resultados em uma edição especial da Locus, Revista de 

História, além do caderno de resumos. 

O terceiro evento, que ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2009, contou 

também com o apoio da Capes. Seu tema central esteve vinculado aos noventa anos da 

Organização Internacional do Trabalho, OIT, e às várias temáticas ligadas à organização 

do trabalho e sua regulamentação, bem como às diferentes modalidades de mobilização 

social dos trabalhadores. É com muita satisfação que oferecemos ao público parte dos 

resultados científicos propiciados pelo evento.  

Constam deste volume dezesseis textos, que resultaram de trabalhos de pesquisa 

apresentados sob a forma de comunicações livres e coordenadas. Participam dele 

professores pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação. A maior parte da 

produção se relaciona diretamente à questão do trabalho, tanto escravo quanto assalariado 

ou semi-assalariado. Por esta razão, acreditamos que este material prestará contribuição 

significativa para o avanço das pesquisas neste campo, no Brasil, em nossa região e fora 

dela. 
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A Justiça do Trabalho e o Movimento Operário: trabalhadores têxteis de Juiz 

de Fora na década de 1950 

 

Alessandra Belo Assis Silva* 

 

Resumo: Este estudo discute como a Justiça do Trabalho (JT) articulou-se às experiências 

dos trabalhadores, baseado no estudo de caso da Junta de Conciliação e Julgamento (JCJ) 

do município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Para isso, analiso especificamente o 

comportamento dos trabalhadores têxteis de Juiz de Fora através das ações coletivas 

impetradas na Justiça do Trabalho durante a década de 1950. A análise destes processos 

trabalhistas, além de jornais da época ,localizados no Arquivo Municipal de Juiz de Fora, 

permite conhecer mais profundamente a relação entre a mobilização operária e a Justiça do 

Trabalho, isto é, como essa categoria utilizou os sindicatos e a Justiça do Trabalho para 

defender seus interesses. 

Palavras-chave: Justiça do Trabalho. Sindicato dos Têxteis. Ações coletivas. 

 

Abstract: This study discusses how the Labour Justice articulated to the experiences of the 

workers, based on case study of Juiz de Fora Labour Court Conciliation and Judgement. 

For this, I analyze specifically the behavior of the textile workers through collective 

processes during the 1950s. The analysis of these job legal processes, besides newspapers 

of that time located in Municipal Archive of Juiz de Fora, allows a deeper understanding of 

the connexion between working class mobilization and Labour Justice. In other words, this 

study makes possible to know how this category used the union and Justice to defend their 

interests. 

Keywords: Labour Justice. Textile Union. Collective processes. 

 

Este trabalho, ainda em andamento, pretende discutir como a Justiça do Trabalho 

(JT) articulou-se às experiências dos trabalhadores, baseado no estudo de caso da Junta de 

Conciliação e Julgamento (JCJ) do município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Para isso, 

                                                
* Graduanda do oitavo período de História Diurno da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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analiso especificamente o comportamento dos trabalhadores têxteis de Juiz de Fora através 

das ações coletivas impetradas na Justiça do Trabalho durante a década de 1950. A análise 

destes processos trabalhistas, localizados no Arquivo Municipal de Juiz de Fora, possibilita 

conhecer a experiência dos trabalhadores têxteis em relação às leis e o direito, observando 

como essa categoria utilizou os sindicatos e a Justiça do Trabalho para defender seus 

interesses. Embora minha pesquisa ainda não esteja completa, é possível esboçar algumas 

observações e considerações já analisadas.Mas antes das evidências, farei um pequeno 

preâmbulo acerca da legislação trabalhista e Justiça do Trabalho e da conjuntura do 

período. 

A Consolidação da Leis Trabalhistas assim chamada surgiu, como idealização, a 

partir de 1930 com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, passando a ser, segundo John 

French1, o documento mais divulgado e conhecido do Brasil.  Ela foi fruto de treze anos de 

trabalho, de 1930 à 1943 ano de sua publicação, e é tida como detalhista e complexa. De 

fato, os quase mil artigos da CLT (pelo decreto-lei de 1943) que ainda hoje se constitui no 

corpo dos direitos trabalhistas,acrescidos de algumas leis e muitas normas 

regulamentadoras, são testemunhas desta afirmação. Desde 1943 o Mundo do Trabalho 

(empregadores e empregados) tem sido regulado pela CLT que veio para contribuir para a 

estabilidade da relação trabalhista. De fato, ela concebia os interesses dos grupos sociais 

como uma questão que deveria ser submetida ao direito, extraindo as disputas sobre o valor 

da força de trabalho do terreno do mercado e convertendo-as em matéria de controvérsia 

jurídica2. Chamada por French de “Caleidoscópio de Leis” 3, a CLT constituía-se de 

procedimentos básicos para as resoluções das disputas, tanto individuais quanto coletivas. 

Para a resolução de tais conflitos é que nos aparece, então, a Justiça do Trabalho. 

Ela foi formalmente criada em 1934, pela Constituição, e só foi inaugurada no Brasil em 

1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Foi criada com o objetivo de arrefecer a 

luta de classes no país e deslocá-la para a esfera institucional, isto é, para o âmbito do 

Estado. A justiça trabalhista constituiria, portanto, espaço privilegiado para a solução de 

conflitos, tornando-se decorrer de sua evolução, instrumento fundamental para os 

                                                
1 FRENCH, J. Afogados em leis. A CLT e a cultura política dos trabalhadores 
brasileiros. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 
2 BARBOSA, Denílson Gomes. Conflito Trabalhista e Uso da Justiça do Trabalho: Estudo de Caso do 
Município de Juiz de Fora. Dissertação (Mestrado em História).Universidade Federal de Juiz de 
Fora,2008,p.22. 
3 FRENCH, John. Op.cit,p.13. 
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trabalhadores, como pretendeu o Estado Novo, deixando-a como legado para os governos 

posteriores. A instituição, segundo Noronha4, faz parte da tradição legislada que 

caracteriza a sociedade brasileira, e isto é comprovado pelo fato de que o país viveu pouco 

tempo de trabalho regulado sem a presença de tal instituição. O Estado, de acordo com o 

sistema legislado, tornava-se o local de formulação das normas e regras de uso do trabalho, 

bem como das normas e regras de distribuição do fruto do trabalho através da legislação 

social. Este fato, ligado ao processo de judicialização das relações de classe como nos 

atesta Werneck Vianna5, prova que o recurso à Justiça do Trabalho, juntamente com as 

demais formas de manifestação de reivindicações dos trabalhadores, fazem parte da 

tradição brasileira de luta pelos direitos dessa classe.  

O que se vê atualmente em se tratando dos estudos acerca de processos trabalhistas 

é que eles têm de fato, chamado a atenção dos pesquisadores. Um dos motivos deve-se à 

idéia, bastante difundida nos anos de 1960 e 1970, de que a Justiça do Trabalho 

representava uma instituição a serviço da burguesia industrial, afundada em procedimentos 

burocráticos e manipulada pelo Estado. Contudo embora alguns historiadores viram e 

vêem na JT um meio de pulverizar os interesses dos trabalhadores, outros observaram um 

aspecto importante para a classe trabalhadora: o direito de reclamar seus direitos. Mesmo 

que as leis não fossem respeitadas pelos patrões, a CLT abriu novas possibilidades de os 

trabalhadores lutarem por direitos6. 

No pós-1945, ou seja, no processo de redemocratização do Brasil com o Governo 

Dutra, os sindicatos continuaram sendo referência para a militância operária nas lutas pela 

validação de seus direitos. A escolha pela década de 1950, neste estudo encontra sua 

justificativa na posição central assumida pelos trabalhadores, em termos nacionais, durante 

esse período. Com um sistema político mais aberto,onde a democracia encontrou espaço 

para se efetivar, a classe trabalhadora não foi um elemento passivo, como podemos ver em 

estudo organizado por Alexandre Fortes que contém textos sobre movimentos grevistas no 

                                                
4 NORONHA, Eduardo G. O modelo legislado de relações de trabalho no Brasil. Revista de Ciências 
Sociais, v.43, n.2, p.241-290. 2000 
5 Entende-se por judicialização das relações de classe (ou sociais) a expansão do direito para novas esferas 
da vida social, papel este desempenhado pela Justiça do Trabalho. Ver: WERNECK VIANNA, Luiz 
Werneck. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro, Revan,1999.p149. 
6 CORRÊA, Larissa Rosa.Trabalhadores têxteis e metalúrgicos a caminho da Justiça do Trabalho: leis e 
direitos na cidade de São Paulo - 1953 a 1964,  Dissertação (Mestrado em História).UNICAMP,2007. 
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Brasil nesta época7 . Larissa Rosa Corrêa8  nos mostra que havia uma idéia propagada no 

meio empresarial ao longo dos anos 1950 e 1960. Trata-se do abuso dos trabalhadores por 

reclamar seus direitos trabalhistas. Aliás, desde o final da década de 1940, os industriais 

comumente acusavam a classe trabalhadora de tentar enriquecer de maneira ilícita por 

meio de “aventuras judiciais”. Não obstante, resta saber se os trabalhadores têm se 

beneficiado com o deslocamento dos conflitos trabalhistas por vias extrajudiciais. A 

regulamentação das relações de trabalho, independente de sua aplicação, representava, ao 

trabalhador, uma oportunidade, concreta e acessível, de frear os abusos patronais, 

utilizando-se das possibilidades que o mundo legal lhe oferecia. Essas leis, que tantas 

vezes os oprimiam, foram revertidas em estratégias de luta pela reivindicação de direitos, 

além de possibilitarem a elaboração de táticas de resistência no cotidiano das relações de 

trabalho nas fábricas, obtendo muitas vezes resultados positivos. 

Em 1953, em meio à crise política no governo Vargas, explodiram greves, a maior 

delas foi a Greve dos 300 mil em São Paulo, considerada um marco no movimento. O 

resultado geral da Greve dos 300 mil foi considerado positivo para os trabalhadores, 

embora eles tenham conquistado 32% de aumento, quando reivindicavam 60%. O 

resultado também foi positivo, quando após a greve, grande número de trabalhadores se 

associou aos sindicatos. O sindicato dos têxteis contou com cerca de 6 mil novos 

sócios.9Essa conjuntura política permitiu que a classe trabalhadora lutasse pela garantia e 

reivindicação dos seus direitos, formando associações horizontais. A partir desse ano, o 

cenário do sindicalismo brasileiro mudou. 

Os anos JK também foram repletos de lutas sociais. Nas principais cidades e 

regiões industriais, um militante sindicalismo colocava em cena operários e operárias em 

luta por direitos e melhores condições de vida. Durante o governo de Juscelino ocorreu a 

greve dos 400 mil, ocorrida entre 15 a 25 de outubro de 1957, com o apoio da PUI os 

trabalhadores pediam 45% de aumento nos salários, e medidas contra a carestia, como 

resposta algumas empresas ofereciam 25% que foram aceitos por alguns setores como os 

sapateiros. Analisando a PUI o cônsul Butrick afirmava que o governo subestimava a 

                                                
7FORTES,Alexandre (Org.). Na luta por direitos: Estudos recentes em História Social do Trabalho. 
Campinas, Editora da Unicamp,1999. 
8CORRÊA, Larissa Rosa, Op cit,p.11. 
9COSTA, Hélio. “Trabalhadores, sindicatos e suas lutas em São Paulo (1943-1953)”, In FORTES, 
Alexandre (et al.) Na luta por direitos : Estudos recentes em História Social do Trabalho. Campinas: 
Editora Unicamp, 1999. p.110-113.  
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capacidade do operariado se organizar por si mesmo, tal opinião ia de encontro com os 

vários empresários que consideravam Juscelino ''tolerante demais''10. De fato, a luta 

econômica por melhores salários, emprego e condições de trabalho adequadas, conseguiu 

unir-se às demandas propriamente políticas, dando uma dimensão mais avançada ao 

movimento dos trabalhadores. Samuel Fernando de Souza afirma que além de uma luta por 

direitos calcada apenas em greves e manifestações os trabalhadores utilizavam a 

instrumentária legal tanto no que se refere aos processos trabalhistas quanto em sua 

retórica. De fato, os trabalhadores apropriavam-se dos discursos políticos para solicitar 

benefícios, incorporando uma filosofia jurídica oficial à sua cultura. Esta, recheada de 

noções específicas de direito e justiça, era empenhada nas jornadas judiciais em defesa das 

garantias de lei. Assim, os patrões foram submetidos às regras jurídicas e certa quantidade 

das reclamações de empregados nas cortes de trabalho teve resultados positivos em 

situações concretas de conflitos de interesses11. Apesar do aspecto de dominação que 

caracteriza os dispositivos legais, a lei não deixava de apresentar certa independência e 

garantir alguma proteção aos trabalhadores. 

Os anos de 1951 à 1964, enfim, representam um período de significativo 

crescimento da força do movimento sindical, que, conforme apontou Ângela de Castro 

Gomes, “se utilizou dos dois instrumentos principais que possuía para lutar pela aplicação 

dos direitos do trabalho: as greves e o recurso à Justiça do Trabalho”12 

O modelo legislado de relações de trabalho, que marca a tradição da luta de classes 

no Brasil como foi dito anteriormente, pressupõe que o Direito do Trabalho regule tanto as 

relações individuais entre o empregador e cada um de seus empregados, quanto as relações 

de direito coletivo que regulam a organização sindical13. O movimento sindical, nessa 

perspectiva, pode assumir uma função interessante de mobilização no que diz respeito às 

ações coletivas na Justiça do Trabalho. Nesta pesquisa busco, sobretudo, a resposta para as 

seguintes perguntas: Os sindicatos puderam então agir mobilizando direta e indiretamente 

os trabalhadores para além das ruas, das greves, dentro da esfera institucional? De que 
                                                
10 NEGRO, Antonio Luigi; SILVA, Fernando Teixeira da. Trabalhadores, sindicatos e política (1945-1964). 
In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. (org.). O Brasil republicano. O tempo da 
experiência democrática: Da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. 1 ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, v. 3, p.155-194. 
11 SOUZA, Samuel Fernando de. “Coagidos ou subornados”: trabalhadores, sindicatos, Estado e as leis do 
trabalho nos anos 30. 2007. 228 f. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
da UNICAMP. Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. p.17. 
12 GOMES, Ângela de Castro. Cidadania e Direitos do Trabalho. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. p.48. 
13NORONHA, Eduardo G.Op.cit,p.19 
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forma, os sindicatos, e mais especificamente, o sindicato têxtil de Juiz de Fora, agiram 

através das ações na Justiça do Trabalho? E qual o efeito mobilizador de tal organização 

para que os trabalhadores pudessem efetivamente reivindicar seus direitos na justiça 

trabalhista? A participação dos sindicatos alterou o resultado das ações? Houve, de fato, 

um diálogo entre a instância sindical e a Justiça do Trabalho, na medida em que ambas 

constituem, juntas, aspectos simbólicos da construção das identidades dos trabalhadores, 

tanto individual, como coletivamente? Embora as perguntas não cessem e ainda faltem 

muitas respostas,algumas questões relevantes acerca da relação entre movimento operário 

e a Justiça do Trabalho já podem ser evidenciadas. 

Em nossa análise mostraremos quantitativamente e qualitativamente as ações 

coletivas impetradas pelos trabalhadores têxteis,ramo tradicional na cidade. Sabe- se que a 

indústria têxtil é tradicionalmente um setor de peso na cidade14 com um grande número de 

malharias e fábricas de tecelagem das menores às mais sofisticadas como a Cia. Industrial 

Mineira. de Fiação e Tecelagem, a Cia. Têxtil Bernardo Mascarenhas, Cia. Fiação e 

Tecelagem Antônio Meurer, a Cia Fiação e Tecelagem Morais Sarmento entre outras. 

Alguns números comprovam que as ações coletivas da categoria têxtil de Juiz de 

Fora pelos menos entre 1944 e 1954 superam as individuais. Estamos falando de 62,61% 

de ações coletivas e 37,37% de ações individuais no período15. Outra observação é que 

pelo menos até 1957 o tipo mais freqüente de reclamações no ramo têxtil e, neste caso, falo 

de individuais e coletivas, é o salário. Seja diferença salarial, ou salário retido, os 

trabalhadores têm pleiteado fortemente nesses termos e isto nos leva a a refletir se seria 

devido aos constantes reajustes salariais da década de 1950, que o patronato burlava com 

freqüência. Contudo, tais indagações poderão ser feitas em outro momento, para não fugir 

do objeto deste texto, qual seja: a relação entre movimento operário e Justiça do Trabalho. 

Antes de mais nada, é preciso que nos atentemos para o que significa uma ação 

coletiva, no sentido que trabalhamos aqui, e lógico, a partir da legislação trabalhista 

prevista na CLT. Muitas das vezes vemos que ação coletiva e dissídio coletivo são a 

mesma coisa, e nesse sentido dizem respeito obviamente aos princípios do direito coletivo 

                                                
14A partir da década de 1980 certifica-se com exatidão a decadência da indústria têxtil na cidade. Ver em 
PAULA, Ricardo Zimbrão Affonso de. ...E do Caminho Novo das Minas dos Matos Gerais emerge a 
‘Manchester Mineira’ que se transformou num “Baú de ossos”. História de Juiz de Fora: da vanguarda de 
Minas Gerais à “industrialização periférica”. (Doutorado). Campinas: IE/UNICAMP, 2006 
15Processos trabalhistas da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora (1944-1964). Disponível para pesquisa no 
Arquivo Histórico Municipal de Juiz de Fora. 
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do trabalho, que como sabemos são diferentes e separados dos princípios do direito 

individual do trabalho. Contudo, pela complexidade e tamanho da legislação trabalhista 

brasileira deixamos por muitas vezes escapar certas brechas, cruciais na realização das 

disputas judiciais na prática. O que pude observar na análise dos processos da JCJ de Juiz 

de Fora é que muitas ações, mesmo que consideradas dissídios individuais, são impetradas 

coletivamente, ou seja, por muitos trabalhadores em um mesmo processo. É o caso, por 

exemplo, da maioria dos processos contra as Indústrias Têxteis, principalmente entre os 

anos de 1953 e 195716. Funciona da seguinte forma: o processo vem com o nome de um 

reclamante e dentro do processo há uma listagem completa dos outros reclamantes. Esta 

seria então o que se chama de ação individual cumulativa, e esta “nomenclatura” está 

presente nos primeiros processos da JCJ de Juiz de Fora com esse tipo de ação, ainda na 

década de 4017. Só em 1957 encontrei 22 processos que funcionam por essa lógica.Nada 

melhor que a CLT para explicar. De acordo com o Artigo 842: “Sendo várias as 

reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se 

se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento18”. 

Podemos perceber, então,que a lei permite que os trabalhadores da mesma empresa 

que tenham reclamações em comum possam entrar com um único processo na Junta, até 

mesmo visando-se a economia processual. Esta explicação é necessária para que possamos 

entender a essência do que analisamos ,e mais ainda, para que possamos alargar as fontes 

de análise da participação sindical e portanto do movimento operário na luta por direitos. 

Chamamos estas ações de coletivas, porque é coletivamente que os reclamantes atuam na 

Justiça do Trabalho, reivindicando seus direitos muitas vezes em maioria, embora não 

possamos esquecer que estas ações entram no mérito do direito individual e que dissídios 

coletivos são elementos completamente diferentes. O dissídio coletivo é uma ação proposta 

à Justiça do Trabalho por pessoas jurídicas (Sindicatos, Federações ou Confederações de 

trabalhadores) para solucionar questões que não puderam ser solucionadas pela negociação 

direta entre trabalhadores e empregadores . É o que podemos chamar de princípio da 

                                                
16 Idem. 
17 Processo nº 117/44. 
18Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível para consulta em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del5452.htm 
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interveniência sindical na negociação coletiva19. Os dissídios coletivos, também estiveram 

presentes em nossa análise, embora apenas em citações nos processos trabalhistas.  

Em 1953 podemos ver um caso de grande repercussão nacional, capaz de 

comprovar a coerência e força do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e 

Tecelagem de Juiz de Fora e principalmente sua atuação frente à JT.Trata-se da 

reivindicação da equiparação salarial dos menores trabalhadores nas indústrias têxteis neste 

ano. Os trabalhadores menores não-aprendizes pediam para que seus salários fossem 

equiparados aos maiores de 19 anos.Neste caso foram verificados vários processos, 

realizados em massa, envolvendo trabalhadores menores de toda a cidade. Os números 

contabilizam 925 ações da mesma matéria, apenas no ramo têxtil. As ações acumuladas 

individualmente, por número de processo, resultaram em dissídio coletivo que deu causa 

ganha para os trabalhadores. Além disso, foi possível ver pelo jornal da época “Diário da 

Tarde” que o Sindicato foi o grande mobilizador para que os trabalhadores entrassem com 

a ação e obviamente o grande responsável pela vitória em dissídio coletivo. Vejamos o que 

atesta o jornal:  

 

Este Sindicato, por intermédio de seu advogado, Dr. Walter Cavalieri de 
Oliveira, obteve a maior vitória na Justiça do Trabalho, alcançada no Brasil. 
Ficou decidido que os menores de 19 anos, que não forem aprendizes, têm 
direito ao salário mínimo de Cr$900 cruzeiros. Convidamos os operários 
menores de dezenove anos para comparecerem ao nosso Sindicato, afim de 
receberem a diferença de seus salários nos dois últimos anos.20 

 

Contudo, o mais interessante é que isto não significa que os sindicatos atuam 

somente nos dissídios coletivos, muitas das vezes vemos sua presença em ações como as 

que analisamos aqui e até mesmo em ações meramente individuais. Em muitos casos os 

termos de reclamações nos quais constam os dados do reclamante e o que ele reivindica 

vêm em papel com o nome do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e 

Tecelagem (hoje, Sindicato dos Têxteis). Além disso, vemos que o Sindicato muitas vezes 

representava os reclamantes, isso acontece,por exemplo,  no processo de número 732 de 

195421. Este processo é bastante curioso, trata-se de uma grande ação com 385 reclamantes 

                                                
19 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 2ª Ed. São 
Paulo: LTr,2004.p146. 
20 Jornal Diário da Tarde de 13/03/1953. 
21 Processo nº 732/1954,p.7. 
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contra a Cia. de Fiação e Tecelagem Morais Sarmento pleiteando por salário retido, ou 

seja, pelo pagamento dos salários do dia em que a fábrica ficou parada por greve. Eles 

reclamavam também por diferença de férias, visto que o salário havia aumentado e tinham 

recebido as férias com base no salário antigo. O resultado foi parcialmente positivo para os 

trabalhadores que perderam no que se refere aos dias de greve, mas ganharam sua 

diferença de férias. Além destas questões, o processo chama a atenção no final do termo de 

reclamação em que está escrito:  

 

Nos termos do art.843 § 2º da CLT, levando-se em consideração que a presença 
de todos os reclamantes na audiência, acarretará paralisação e sensíveis prejuízos 
para a reclamada, e ainda, que a matéria discutida é só de direito, requerem que a 
MM. Junta permita, com a anuência da Reclamada, se façam os reclamantes 
representar pelo seu Sindicato de classe. 22 (Grifo nosso) 

 

Como podemos ver, existe outra brecha na CLT que possiblita uma participação 

ativa dos Sindicatos junto a Justiça do Trabalho. O Artigo 843 § 2º  diz que: “Se por 

doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao 

empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado 

que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato.23”  

As considerações aqui apontadas, embora ainda muito longe de se finalizarem, nos 

leva a afirmar sem sombra de dúvidas que o movimento operário agiu muitas vezes, a 

despeito dos obstáculos e fragilidades do sistema, junto a Justiça, ativo e perspicaz diante 

do mundo de leis que foram criadas para eles. E foram essas mesmas leis que 

possibilitaram caminhos, por vezes bem estreitos, no sentido de angariar vitórias junto ao 

sistema judicial, mesmo que estas fossem por muitas vezes parciais. Nesse sentido, 

podemos entender as afirmações de Ângela de Castro Gomes quando disse que “[...] o 

povo era o princípio e o resultado da ação do legislador. Ou seja, o Estado brasileiro era 

produto tanto de uma vontade nacional inconsciente (o povo), quanto de uma vontade 

racional consciente (o legislador).” 24 O Sindicato dos Têxteis de Juiz de Fora, assim 

chamado hoje, completa 77 anos de sua existência neste ano e pode contemplar na sua 

história momentos de lutas memoráveis. 

 
                                                
22 Idem,p.7 
23 Consolidação das Leis do Trabalho. Op.cit. 
24 GOMES, Ângela de Castro Gomes. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: IUPERJ,1988.p.229. 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 16

Fontes 
 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del5452.htm 
 
Processos Trabalhistas da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora (Década de 1950). 
Disponível para pesquisa no Arquivo Histórico Municipal de Juiz de Fora.  
 
BIBLIOGRAFIA 
 
BARBOSA, Denílson Gomes. Conflito Trabalhista e Uso da Justiça do Trabalho: 
Estudo de Caso do Município de Juiz de Fora. Dissertação (Mestrado em História). 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2008. 
 
CORRÊA, Larissa Rosa. Trabalhadores têxteis e metalúrgicos a caminho da Justiça do 
Trabalho: leis e direitos na cidade de São Paulo - 1953 a 1964. Dissertação (Mestrado em 
História).UNICAMP,2007 
 
COSTA, Hélio. “Trabalhadores, sindicatos e suas lutas em São Paulo (1943-1953)”, In 
FORTES, Alexandre (et al.) Na luta por direitos : Estudos recentes em História Social 
do Trabalho. Campinas: Editora Unicamp, 1999. 
 
DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de Direito Individual e Coletivo do 
Trabalho. 2ª Ed. São Paulo: LTr,2004. 
 
FRENCH, John. Afogados em leis. A CLT e a cultura política dos trabalhadores 
brasileiros. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 
 
FORTES,Alexandre (Org.). Na luta por direitos: Estudos recentes em História Social do 
Trabalho. Campinas, Editora da Unicamp, 1999. 
 
GOMES, Ângela de Castro Gomes. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: IUPERJ, 
1988. 
 
GOMES, Ângela de Castro Gomes. Cidadania e Direitos do Trabalho. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2002. 
 
NEGRO, Antonio Luigi; SILVA, Fernando Teixeira da. Trabalhadores, sindicatos e 
política (1945-1964). In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. 
(org.). O Brasil republicano. O tempo da experiência democrática: Da 
democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. 1 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, v.3, 2003. 
 
NORONHA, Eduardo G. O modelo legislado de relações de trabalho no Brasil. Revista 
de Ciências Sociais, v.43, n.2, 2000 
 
SOUZA, Samuel Fernando de. “Coagidos ou subornados”: trabalhadores, sindicatos, 
Estado e as leis do trabalho nos anos 30. 2007. 228 f. Tese (Doutorado em História) – 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 17

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP. Universidade Estadual de 
Campinas, UNICAMP. 
 
VIANNA, Luiz Werneck. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 
Rio de Janeiro, Revan,1999. 
 
 
 
 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 18

O Integralismo e o operariado de Petrópolis (RJ) – 1930-1935 

 

Alexandre Luís de Oliveira∗∗∗∗ 

 

Resumo: Este trabalho analisa o discurso do núcleo integralista de Petrópolis junto aos 

operários das fábricas do município, com o objetivo de mobilizá-los e atraí-los para o 

movimento. Na década de 1930, Petrópolis era um importante pólo industrial fluminense, 

destacando-se o setor têxtil. Grande parte dos operários, no entanto, era adepta a Aliança 

Nacional Libertadora. Embora a ANL fosse a ideologia predominante junto ao operariado, 

Petrópolis foi um expressivo núcleo integralista, tendo sediado o II Congresso Nacional 

Integralista no ano de 1935. Esse trabalho foi feito com base em pesquisas junto aos 

jornais da cidade no período em questão (1930-1935), onde foram analisados, além do 

cenário político local, as publicações do núcleo integralista, em especial, as que se dirigiam 

aos operários da cidade. 

Palavras-chave: Integralismo; Movimento Operário; Petrópolis 

 

Abstract: This paper analyzes the discourse of the Integralista core Petropolis for the 

factory workers, in order to mobilize them and attract them to the party.In the 1930s, 

Petrópolis was a important industrial center of the state, highlighting the textile 

sector. Most workers, however, was adept at Aliança Nacional Libertadora - ANL(National 

Liberation Alliance). Although the ANL was the predominant ideology among the working 

class, Petrópolis was a significant core Integralista, having hosted the II Integralista´s 

National Congress in 1935. This work was based on surveys of City newspapers in the 

period in question (1930-1935), where were analyzed, in addition to local politics, the core 

Integralistas publications, in particular those were directed to the workers of the city. 

Keywords: Integralismo; Movimento Operário; Petrópolis 

 

Introdução 

 

                                                
∗ Graduando do Curso de História do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – CES JF. 
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Petrópolis foi fundada no ano de 1845 para servir como cidade de veraneio da 

Família Imperial. Devido a sua proximidade com a capital Rio de Janeiro foi constituída de 

vários 

casarões que serviam de moradia para a elite política do Império, que seguiram o 

hábito do imperador e de sua família25.  

A cidade se destacou nos primeiros anos do século XX como o principal centro 

têxtil fluminense, principalmente na década de 1930, devido sua proximidade com o Rio 

de Janeiro e também por motivos de clima e força de rios para o maquinário da indústria. 

Estas indústrias pertenciam em sua maioria a empresários do Rio de Janeiro. Este fato já 

gerava insatisfações por parte dos operários petropolitanos, pois seus salários eram 

inferiores aos dos trabalhadores cariocas26.  

Nos anos 1930 coexistiam duas ideologias com grande destaque no cenário 

nacional, a Ação Integralista Brasileira (AIB) e a  Aliança Nacional Libertadora (ANL). 

Estes movimentos tiveram grande força em Petrópolis e, assim como em âmbito nacional, 

também entraram em conflito na cidade.  

 

 

Cidade Imperial X Cidade Operária 

 

A idéia de cidade Imperial persiste até nossos dias e é utilizada com a intenção de 

promover o turismo local, há uma forte política no município para promover a conservação 

de construções do período de D. Pedro II.   Mas esta visão que reduz Petrópolis apenas a 

uma cidade Imperial está sendo questionada por trabalhos mais recentes, como “Pão, terra 

e liberdade na Cidade Imperial: a luta antifascista em Petrópolis no ano de 1935”, 

dissertação de mestrado defendida por Paulo Henrique Machado em 2005 no 

Departamento de História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro que 

aborda Petrópolis por um outro ângulo, o dos movimentos sociais, que batem de frente 

com a calma e o glamour dos veraneios da elite imperial. Uma pesquisa feita em 1983, por 

Ismênia Martins, sobre a industrialização de Petrópolis já sinalizava que havia muito mais 

                                                
25 TAULOIS, Antônio Eugênio. 160 anos da Imperial Colônia de Petrópolis. In: Colóquio sobre imigração 
alemã. 1995, Petrópolis. Anais do colóquio e artigos publicados sobre a Imperial Colônia de Petrópolis. 
Petrópolis: Instituto Histórico de Petrópolis / Universidade Católica de Petrópolis, 1995. 
26 MARTINS, Ismênia de Lima. Subsídios para a industrialização em Petrópolis: 1850/1930. Petrópolis: 
Universidade Católica de Petrópolis, 1983.  
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na história da cidade que a história que se tentava imprimir por meio da preservação do 

patrimônio e da memória imperial. São duas perspectivas diferentes e, de certa maneira, 

conflitantes. De acordo com Chladenius, é possível que exista dois relatos contraditórios 

entre si, que disputem a verdade.  

 

Há uma razão pela qual conhecemos algo dessa maneira e não de outra. Trata-se 
do ponto de vista a partir do qual se contempla a mesma coisa (...). Desse 
conceito decorre que aqueles que contemplam algo a partir de diferentes pontos 
de vista devam, necessariamente, construir representações diferentes desses 
objetos.27    

 

 Parece ser o caso de Petrópolis um exemplo. Durante a greve geral de 1935, o 

Jornal de Petrópolis periódico que representava o interesse dos comerciantes e donos de 

fábricas assim descreveu os operários petropolitanos: 

 

O operariado petropolitano é cordato e ordeiro. O seu passado de trabalho e de 
civismo é um índice seguro da nobreza dos seus sentimentos. Não é o operariado 
petropolitano que virá quebrar o ritmo costumeiro de Petrópolis. Ele é parte 
integrante desta população pacata e boa. Ele não fará guerra de extermínio à 
indústria de sua terra que é o grande fator do seu progresso. Ele volverá ao labor 
cotidiano para que não falte o pão a seus filhos 

 

 

Como se observa, o argumento de relacionar um suposto passado de paz em função 

do veraneio imperial ainda era recuperado para censurar qualquer manifestação dos 

trabalhadores contra seus patrões. Petrópolis continuava sendo a cidade de veraneio, da 

elite da república, já que a capital do país ainda era no Rio de Janeiro e o hábito de 

veranear na cidade foi mantido pelos presidentes, em especial, por Getúlio Vargas, que 

governava o país no período abordado por este trabalho. Essa prática pode justificar o 

discurso veiculado pelo Jornal de Petrópolis.  

 

Integralismo e operariado 

 

                                                
27 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de 
Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006. Citação p.171. 
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A Aliança Nacional Libertadora conquistou um grande número de adeptos entre os 

operários de Petrópolis. Em Petrópolis, o núcleo chegou a reunir 2.500 filiados, o que 

chamou atenção das lideranças da ANL, já que se tratava de uma cidade de médio porte28. 

Já o integralismo, representando pela Ação Integralista Brasileira, fundada em 07 

de outubro de 1932 por Plínio Salgado, nasce como forte movimento de direita no Brasil. 

O nacionalismo extremado era de ideologia anticomunista, antiliberal, antiimperialista. 

Com inspiração Fascista, queria legar ao Brasil um lugar de destaque no âmbito mundial, 

mas sempre sem influências externas, apenas resgatando as glorias passadas. 

Em Petrópolis, o movimento se articulava em vários núcleos, como podemos 

observar por meio do artigo publicado na  Tribuna de Petrópolis intitulado “O integralismo 

nos Quarteirões”: “Com numero cada vez maior de integralistas do bairro, vem se 

realizando semanalmente às quartas-feiras a habitual reunião doutrinaria na sede deste 

Núcleo”.29 Há registros de que funcionaram núcleos nos bairros Centro, Mosela, Fazenda 

Inglesa e Itamaraty. 

 Petrópolis se transformou em uma arena de disputas, de um lado 

integralistas, do outro aliancistas. Esta disputa teve um alvo principal, os operários 

petropolitanos. Os integralistas tinham maior acesso à imprensa, conforme podemos 

observar por meio das dezenas de notas de integralistas em jornais locais. O mesmo não 

ocorre com a ANL. Compunham os núcleos integralistas representantes da classe média, e 

comerciantes. A nota sobre a festa de Natal dos integralistas, em 1935, permite apontar 

alguns desses membros:  

  

A Confeitaria Brazil, do Sr. Guilherme Blatt, mandou um prato de finos doces 
para os plinianos do núcleo. A Galeria Império, accreditade estabelecimento de 
nossa praça fez offerta de alguns brinquedos. O sr. Joaquim Rabaço, do 
Armazém Pedras Brancas, fez offerta de alguns kilos de trigo para os doces. O 
sr. Henrique Gehren, proprietário da viação Cruzeiro, deu também um bom 
auxilio.30 

  

                                                
28 PRESTES, Anita Leocádia. PRESTES, Anita Leocádia. 70 anos da Aliança Nacional Libertadora (ANL). 
Leituras cotidianas, n° 135. set. 2005. Disponível em 
<http://br.geocities.com/mcrost07/20050909a_70_anos_da_alianca_nacional_libertadora.htm>. Acesso em 
13 de junho de 2009. p.6. VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Revolucionários de 1935: sonho e 
realidade. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
 p. 163. 
29 TRIBUNA DE PETRÓPOLIS, 19-01-1936. 
30 TRIBUNA DE PETRÓPOLIS, 01-01-1936 página 14. 
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Os integralistas eram contra o imperialismo e associavam a ANL ao comunismo 

russo Outro fragmento do jornal Tribuna de Petrópolis mostra bem esta idéias de defesa do 

nacionalismo brasileiro por parte dos integralistas investindo duro contra a influência 

Aliancista nos grupos de operariados. 

 

É com profundo pesar que venho observando a atitude de muitos patrícios de 
Petrópolis, como eu, operários, fazendo campanha contrária ao integralismo. (...) 
Convido, pois, esses companheiros transviados e iludidos por falsas demagogias, 
a estudar a doutrina integralista e verão que nela nada se contem, capaz de colidir 
com as justas aspirações do homem que trabalha”.  
(...) Nós, integralistas, sabemos que muitos patrícios acompanham outras 
ideologias porque ainda não se deram ao trabalho de estudar o que pregamos. 
Sem uma análise meticulosa e profunda, eles se deixam levar, por espertos 
aproveitadores de todas as situações, como é o caso recente do aparecimento de 
propagandistas de um novo partido político que se diz nacional, mas que na 
realidade, não passa do Comunismo de Moscou31. 

 

Esta publicação foi escrita por Henrique José Kling, chefe do Núcleo Integralista do 

bairro Mosela. Como se pode notar, Kling era operário, trabalhava como bombeiro 

hidráulico, e via na ANL a própria ideologia comunista, segundo seu discurso, tratava-se 

de doutrina externa, particular de um país neste caso a Rússia, e não poderia fazer parte do 

cotidiano de um brasileiro, ainda mais na classe operarias.  

O ano de 1935 é o ápice dos confrontos entre integralistas e aliancistas em 

Petrópolis. No dia 09 de junho de 1935 estava programado um comício Aliancista em 

Petrópolis na Praça D. Pedro II, centro da cidade que contou com aproximadamente 5.000 

pessoas. Este comício terminou com um conflito entre os dois grupos, deixando vários 

feridos e um morto, o operário Aliancista Leonardo Candú. Este conflito serviu para 

aumentar ainda mais o prestígio de Petrópolis junto aos lideres da ANL, Luiz Carlos 

Prestes, e da AIB, Plínio Salgado. Segundo texto de Anita L. Prestes, para Luís Carlos 

Prestes: “Lutas, como a de Petrópolis, precisam ser preparadas e levadas a efeito em todo 

o Brasil. Depois de uns vinte Petrópolis a insurreição será inevitavelmente vitoriosa.”32  

Por outro lado “As forças de direita eram bastante ativas no município de Petrópolis. Em 

                                                
31 TRIBUNA DE PETRÓPOLIS, 25-05-1935. 
32  Conforme Luís Carlos Prestes citado por  PRESTES, Anita Leocádia. 70 anos da Aliança Nacional 
Libertadora (ANL). Leituras cotidianas, n° 135. set. 2005. Disponível em 
<http://br.geocities.com/mcrost07/20050909a_70_anos_da_alianca_nacional_libertadora.htm>. Acesso em 
13 de junho de 2009.   
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março de 1935, foi realizado o II Congresso Nacional Integralista, que reuniu mais de mil 

delegados de todo o país vestindo suas camisas verdes.”33 

 

Este conflito levou as industrias têxteis petropolitanas a uma greve geral de duas 
semanas. A cidade estava em ebulição e o ápice de toda essa agitação política e 
social aconteceu em junho, com a eclosão de uma greve geral de nove dias. Dali 
por diante, a cidade nunca mais foi a mesma. Aos poucos, cada movimento foi 
sendo reprimido, sufocado e condenado ao esquecimento, assim como as paredes 
das grandes tecelagens como a São Pedro de Alcântara e a Petropolitana. Antes 
cenário de um fervoroso movimento operário e de uma época em que a cidade 
era o principal pólo têxtil fluminense. Hoje, assim como a história daquela 
época, não passam de ruínas, que vão se desfragmentando e se perdendo com o 
passar dos anos.34 

 

 

Conclusão  

 

Com isso percebemos que Petrópolis não é somente uma Cidade Imperial, mas um 

município onde os trabalhadores se organizaram e articularam estratégias para lutar por 

suas reivindicações. Há uma parte da história da cidade que o poder público não se mostra 

interessado em resgatar e divulgar, que é essa história do movimento operário. É possível 

que a resistência dos trabalhadores fosse uma ameaça ao veraneio das elites, como ainda é 

possível que a história dos veraneios imperiais fomente mais o veraneio de cariocas ricos, 

cansados da rotina movimentada e estressante do Rio de Janeiro e que aos fins de semana, 

não abram mão de irem para os bairros de Araras, Corrêas ou o distrito de Itaipava, 

conforme as novelas de Manoel Carlos, na Rede Globo, tanto retrata.  

Um dos grandes perigos desse discurso consiste no fato de que os atuais operários e 

trabalhadores de Petrópolis acreditem que, de fato, são tradicionalmente “cordatos e 

ordeiros” e que, por isso, não devem jamais “quebrar o ritmo costumeiro de Petrópolis”. É 

preciso que conheçam esse outro ângulo da Cidade Imperial e que identifiquem-se como os 

seus antecessores, que se articularam em uma greve geral para tentar impor as suas 

reivindicações.  

 
                                                
33 MACHADO, Paulo Henrique. Pão, terra e liberdade na Cidade Imperial: a luta antifascista em 
Petrópolis no ano de 1935. Rio de Janeiro: UFRJ / IFCS 2005. 
34 ALCÂNTARA, Priscila Musquim. Petrópolis: 1935. Greve e conflitos na Cidade Imperial. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em História) Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. 
2009. p. 1-2.  
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As “Sociedades” e o Fundo Conselho De Estado (1860-1882): 

Reflexões sobre a possibilidade de uso da categoria de cultura política na análise 

do associativismo. 

 

Priscila da Costa Pinheiro35 

 

 

Resumo: O presente trabalho visa lançar alguns apontamentos sobre a possibilidade do uso 

da noção de cultura política como categoria de análise do fenômeno associativo. Para o 

desenvolvimento desta proposta será realizada, num primeiro momento, uma discussão 

sobre tal noção, a qual conquistou um maior espaço após a chamada “renovação” da 

história política. Num segundo momento, o fenômeno associativo será nosso foco, bem 

como a possível utilização do conceito de cultura política como elemento enriquecedor da 

pesquisa centrada no associativismo. Entre os anos de 1860-1882 percebeu-se significativa 

preocupação do Estado com a regulamentação legal das associações através da submissão 

de seus estatutos à avaliação do Conselho de Estado. Desejamos suscitar algumas reflexões 

sobre a sobre a origem da documentação relacionada ao fenômeno associativo na Corte da 

segunda metade do século XIX, depositada no Arquivo Nacional, bem como sobre as 

potencialidades de estudo do conjunto documental. 

Palavras-chave: Cultura Política; Associativismo; Conselho de Estado. 

 

Abstract: This paper aims to launch some notes about the possibility of using the concept 

of political culture as a category of analysis of associative phenomenon. For the 

development of this proposal will be held, initially, a discussion of this notion, which has a 

larger space after the so-called "renewal" of political history. Second, the associative 

phenomenon will be our focus, and the possible use of the concept of political culture as 

enriching the research focused on the association. Between the years 1860-1882 saw a 

significant concern of the state with the legal regulation of associations through the 

submission of the assessment statutes of the State Council. We hope to raise some thoughts 

on the origin of the documentation related to the associative phenomenon in the Court of 

                                                
35 Mestranda em História pelo programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. 
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the second half of the nineteenth century, deposited in the National Archives, as well as the 

potential for study of this documentary. 

Keywords: Political culture; Associativism; State Council 

 

 

Introdução 

 

O período que compreende as últimas décadas do século XIX e o início do século 

XX constitui-se num recorte profícuo para a análise das mudanças que vinham se 

processando no Brasil. O país vivia um momento de transição e uma época de indefinição. 

A emergência das associações mutuais esteve aqui, ao que parece, ligada à transição para o 

capitalismo: a migração para as cidades de grupos libertos, de trabalhadores livres e de 

imigrantes das mais diversas nacionalidades favorece o estabelecimento de formas de 

produção assalariadas ou semi-assalariadas. O rompimento em favor do movimento 

migratório de relações de parentesco e de solidariedade consolidadas no campo faz surgir 

mudanças consideráveis na formação de novos grupos.  

É em meio a este contexto que as associações adquirem maior notoriedade, 

proliferando-se no momento em questão. Elas preencheram uma importante lacuna em 

meio a uma sociedade que não conhecia a proteção de políticas previdenciárias. 

Propiciaram não apenas amparo aos desvalidos, mas algumas vezes garantiram a 

aposentadoria dos trabalhadores associados e, além disso, constituíram-se num espaço de 

lazer e solidariedade, favorecendo a construção de identidades coletivas. 

Não obstante o quadro acima descrito, o estudo do fenômeno associativo foi, 

durante muito tempo, relegado a segundo plano. Cláudia Viscardi ressalta que os estudos 

dos setores excluídos têm tido como temática principal a exclusão e a repressão dos 

populares por parte do Estado, ou ainda a resistência destes mesmos setores, não levando 

em conta o papel da proteção e o amparo propiciados pelo Estado ou por organizações da 

sociedade civil. Destarte, acredita-se que uma das razões que levaram ao desinteresse pelo 

tema encontra-se no preconceito estabelecido em relação a um tipo de associativismo que 

não tinha entre suas prerrogativas a de marcar uma oposição dos trabalhadores em relação 

aos abusos do capital. Além disso, o associativismo foi visto como uma forma pouco 

relevante de manifestação das classes trabalhadoras, conquistando o papel de “embrião” 
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daquilo que mais tarde seriam os sindicatos e os partidos, ou seja, foi tratado como “aquilo 

que viria a ser”36. Tal perspectiva reduziu as chamadas “sociedades” a uma posição mais 

secundária do que efetivamente ocuparam no período em questão. 

Ronaldo Pereira de Jesus destaca que a historiografia anterior à década de 1980 

tratou as associações beneficentes, de ajuda mútua, profissionais e de classe como “uma 

espécie de institucionalidade incompleta que teria sentido efetivo somente mais tarde, 

quando constituídos os “modernos” partidos e sindicatos, especialmente a partir da década 

de 1890”37. Segundo o autor, é somente no final da década de 1980 e início da década de 

1990 que este quadro sofre alterações, a partir das contribuições da Historiografia Social 

Inglesa e seu contato com a Antropologia, as quais permitiram uma reflexão mais profunda 

sobre as classes subalternas: esta nova forma de abordagem favorece não apenas o 

surgimento de análises relativas aos setores que não participavam do movimento operário e 

que não compunham a minoria militante, mas também abre a possibilidade de se pensar 

tais grupos como sujeitos de sua própria história.  

Sob este novo olhar, advindo da renovação da historiografia brasileira, o estudo do 

fenômeno associativo no Brasil tem se disseminado com relativa intensidade: a tentativa de 

melhor compreender a formação da classe trabalhadora livre, a construção de espaços de 

sociabilidade e lazer, a questão social dos indivíduos no final do século XIX e no decorrer 

do século XX, o desenvolvimento de estratégias de sobrevivência das classes subalternas, 

favorece também o estudo mais sistemático das ditas “sociedades”. Frente ao exposto, nos 

propomos a pensar o fenômeno em questão a partir de alguns apontamentos de caráter 

geral - apontamentos estes que, a nosso ver, contribuem de maneira significativa para o 

entendimento do fenômeno associativo e de sua “(re) descoberta”. 

 

O novo olhar lançado à questão social 

 

A partir da década de 1980, os trabalhos produzidos no Brasil, ligados a renovação 

historiográfica então vivenciada, modificam substancialmente a forma de se pensar as 

relações estabelecidas entre dominantes e dominados na sociedade brasileira ao propor 
                                                
36 LUCA, Tânia Regina. O sonho do futuro assegurado: o mutualismo em São Paulo. São Paulo: Contexto; 
Brasília: CNPq, 1990, p. 8. 
37 JESUS, Ronaldo Pereira de. História e historiografia do fenômeno associativo no Brasil monárquico 
(1860-1887). In: ALMEIDA, Carla M. C.; OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. (orgs). Nomes e Números: 
alternativas metodológicas para a história econômica e social. JF: EDUFJF, 2006, p. 295. 
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uma interpretação capaz de tornar complexa a dinâmica política existente no interior destas 

mesmas relações38. Ângela de Castro Gomes destaca que os estudos históricos retomavam 

o tema da questão social sob o privilégio de abordagens que ressaltavam variáveis políticas 

e culturais. Desta forma, categorias como cultura política passam a ser consideradas como 

de eficaz valor explicativo e são, por isso, introduzidas nas análises desenvolvidas pelas 

pesquisas mais recentes.  

A nova geração de historiadores parte do pressuposto de que os fenômenos sociais 

são históricos, já que são localizados no tempo e no espaço - e devem ser compreendidos 

através de uma análise que leve em consideração a dinâmica “interna” destes fenômenos. 

O estudo dos processos sociais se volta à intervenção dos atores neles presentes, aspecto 

que conduz ao abandono dos modelos que trabalham com uma relação de dominação onde 

o dominante anula o dominado. Gomes assinala que a tendência historiográfica mais 

recente acredita que, entre seres humanos, “não há controles absolutos e ‘coisificação’ de 

pessoas, e que, nas relações de dominação, os dominantes não ‘anulam’ os dominados, 

ainda que haja extremo desequilíbrio de forças entre os dois lados”39. As pesquisas 

baseadas neste postulado trazem para a cena histórica idéias e ações dos dominados, 

resgatando os indivíduos das classes menos favorecidas como sujeitos de sua própria 

história.  

A grande contribuição da nova abordagem consiste no fato dela permitir a 

politização de ações antes destituídas dessa dimensão. Entende-se que, no interior mesmo 

das relações entre os dominados, também existam hierarquias e manifestações de poder:  

 
uma dinâmica política de alianças e oposições muito mais complexa e sofisticada 
emerge para a análise historiográfica; (...) a análise das relações de dominação 
(...) passa a atentar para um conjunto de ações que tem marcas mais sutis, 
envolvendo “negociações” e produzindo alinhamentos aparentemente inusitados. 
Tal abordagem (...) não deve ser entendida como (...) ‘mascarando’ o conflito. 
Ao contrário, essa é uma tentativa de sofisticar o tratamento dado às relações de 
dominação. (...) O poder, não é um monopólio do dominante, existindo também 
no espaço dos dominados, o que não elimina a situação de desigualdade (...) 
entre eles40. 
 

                                                
38 A produção destes novos estudos encontra-se ligada não somente à transformação teórica e metodológica 
da historiografia a nível internacional, mas também às transformações sociais experimentadas no país, tanto a 
nível acadêmico, com mudanças advindas da expansão dos cursos de pós-graduação, quanto a nível social, 
exemplificada pela luta contra o regime militar e pelo desenvolvimento dos movimentos sociais. 
39 GOMES, Ângela de Castro. História, historiografia e cultura política no Brasil: algumas reflexões. In: 
SOIHET, Rachel ET alii (orgs.). Culturas políticas: ensaios de história cultural, história política e ensino de 
história. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 24. 
40 Ibidem, p. 26. 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 29

Diante do que foi acima exposto, julgamos conveniente uma breve definição da 

noção de cultura política, a fim de melhor compreender esta categoria que vem 

conquistando um espaço cada vez maior nos estudos históricos. Em seguida, nos deteremos 

na reflexão sobre a possibilidade do uso deste conceito num caso específico, qual seja, o 

estudo das associações beneficentes de imigrantes, estabelecidas na Corte brasileira 

durante a segunda metade do século XIX. 

 

O conceito de cultura política 

 

Ao definir o que é uma cultura política, Serge Berstein faz menção a Sirinelli, 

afirmando com ele que esta noção trata de uma espécie de códigos e de um conjunto de 

referentes, os quais podem estar formalizados num partido ou mesmo difundidos em meio 

a uma família ou uma determinada tradição política. Para Berstein, as grelhas de análise 

aplicadas em determinadas situações políticas pelo historiador, levam-no a concluir que 

elas permitem elucidar apenas parcialmente os fenômenos complexos que procura 

entender. Nesta perspectiva, o conceito evocado responderia melhor à expectativa deste 

pesquisador, uma vez que “não é uma chave universal que abre todas as portas, mas um 

fenômeno de múltiplos parâmetros, que não leva a uma explicação unívoca, mas permite 

adaptar-se à complexidade dos comportamentos humanos”41. 

O surgimento de uma determinada cultura política corresponde às respostas dadas a 

uma sociedade face aos problemas e às crises da sua história: respostas estas que levam 

tempo para impor-se, pois são ousadas e inovadoras. A mudança experimentada por uma 

cultura política depende, entre outros, da influência que outras possam exercer sobre ela, 

pois a transformação só pode ocorrer a partir do confronto com tradições das quais retiram 

grande parte da sua força. Neste sentido, conclui-se que a cultura política é um fenômeno 

evolutivo, pois se enriquece com contribuições múltiplas, derivadas de outras culturas 

políticas que parecem trazer respostas satisfatórias aos problemas de um determinado 

momento. Destarte, uma cultura política não consegue sobreviver a prazo a uma 

contradição bastante forte com a realidade: a não adaptação a esta tende a levá-la ao 

                                                
41 BERSTEIN, Serge. A cultura política. In: RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François (orgs.). Para 
uma história cultural. Lisboa: Estampa, 1998, p. 350. A noção está ligada à cultura global de uma 
sociedade, embora não se confunda totalmente com ela uma vez que se detém na análise do político. 
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declínio, pois as representações, mesmo que diferentes da realidade objetiva, não podem 

estar em contradição com a mesma. 

Berstein aponta que o estudo da noção favorece a compreensão das motivações que 

levam o indivíduo a adotar certo comportamento político em detrimento de outro. O autor 

atenta para o fato de que  

 

a hipótese das investigações sobre a cultura política é que esta, uma vez 
adquirida pelo homem adulto, constituiria o núcleo duro que informa sobre as 
suas escolhas em função da visão do mundo que traduz. O estudo da cultura 
política, ao mesmo tempo resultante de uma série de experiências vividas e 
elemento determinante da ação futura, retira a sua legitimidade para a história da 
dupla função que reveste. É no conjunto um fenômeno individual, interiorizado 
pelo homem, e um fenômeno coletivo, partilhado por grupos numerosos42. 
 
 

A cultura política seria um elemento determinante do comportamento do indivíduo 

porque resulta da lentidão e da complexidade da sua elaboração, tornando-se um fenômeno 

interiorizado no homem, o que não significa a adesão à determinada cultura sem um 

raciocínio. Entretanto, a “interiorização das razões de um comportamento acaba por criar 

automatismos que são apenas o atalho da diligência racional anteriormente realizada”43: 

torna-se difícil, uma vez alcançada a idade madura, colocar a cultura política em questão.  

Em suma, para Berstein o interesse de identificação desta cultura reside em dois 

pontos: primeiro, permite “estabelecer uma lógica a partir de uma reunião de parâmetros 

solidários”; segundo, “fornece uma chave que permite compreender a coesão de grupos 

organizados à volta de uma cultura”44. Embora seja apenas um dos elementos da cultura de 

uma determinada sociedade, este conceito é capaz de elucidar um interesse da história 

cultural ao buscar compreender as motivações dos atos dos homens num dado momento da 

sua história.  

 

As possibilidades de análise do fenômeno associativo sob a noção de cultura política 

 

Ao longo da segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro, observou-se a 

existência de um número significativo de agrupamentos sociais distribuídos em diferentes 

tipos de associações. Toda vez que um grupo de pessoas desejasse organizar uma 

                                                
42 Ibidem, p. 359. 
43 Idem, p. 361. 
44 Idem, p. 362. 
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associação fosse ela profissional, beneficente, religiosa ou recreativa, era obrigatório pedir 

autorização na delegacia mais próxima do local onde seria realizado o primeiro encontro, a 

fim de que fossem tomadas as providências necessárias para que a reunião “ocorresse 

dentro da ordem estabelecida”45.  As disposições da lei n.1.083, de 22 de agosto de 1860, e 

do decreto n. 2.711, de 19 de dezembro de 1860, previam que as atas das sessões 

fundadoras e os estatutos das associações deveriam ser enviados ao Conselho de Estado, 

responsável pela análise do material e pela emissão de um parecer sobre o mesmo. A lei 

transformava-se num instrumento legal que afirmava a necessidade da autorização do 

governo para a criação e o funcionamento das “sociedades”.  

Este processo, baseado na regulamentação imperial que definia aspetos tangentes à 

criação e ao funcionamento das associações, as quais necessitavam da aprovação do 

governo, resultou num rico acervo documental - que se constitui num conjunto de fontes 

imprescindível à compreensão do fenômeno associativo no Brasil imperial, hoje depositado 

no Fundo Conselho de Estado do Arquivo Nacional sediado na cidade do Rio de Janeiro. 

 O Fundo Conselho de Estado apresenta 485 registros de sociedades que tiveram 

lugar na Corte entre os anos de 1860-1889. Aqui, cabe lembrar que as “sociedades” que 

existissem anteriormente à lei n. 1.083, deveriam, a partir da data de promulgação deste 

mesmo instrumento legal, seguir os procedimentos necessários ao funcionamento das 

associações. De igual modo, é válido ainda destacar que, não obstante a revogação da lei n. 

1.083, de 1860, pela lei n. 3.150, de 1882, é possível observar a existência de registros na 

seção dos Negócios do Império de associações fundadas (ou que tiveram seus estatutos 

modificados) até o ano de 188946. 

Inserido neste conjunto documental, encontramos um grupo de fontes referente às 

sociedades beneficentes de imigrantes e/ou comemorativas. Foram identificadas 81 

“sociedades” étnicas que englobam nacionalidades diversas, uma vez que há associações de 

portugueses, franceses, alemães, belgas, italianos, espanhóis e israelitas. Vale ressaltar que 
                                                
45 JESUS, Ronaldo Pereira de. O povo e a Monarquia: a apropriação da imagem do imperador e do regime 
monárquico entre a gente comum da corte (1870-1889). São Paulo, 2001. Tese de doutorado. Universidade 
de São Paulo, p. 126. 
46 Embora o número seja pequeno em relação à totalidade – três para o ano de 1883, quatro para o ano de 
1885, dois para o ano de 1886, um para o ano de 1887 e um para o ano de 1889, números estes que 
constituem o total de 11 registros - ele é capaz de despertar nossa curiosidade de maneira significativa: o 
envio dos estatutos se dava apenas sob “força do hábito”? Ou havia certa ambigüidade no corpo da 
legislação? Possíveis diferenças de tratamento centravam-se na natureza das entidades? Se o próprio governo 
havia revogado a lei que tratava da necessidade da adequação das “sociedades” à legislação, por que motivo 
o Estado continuou recebendo estatutos para aprovação? 
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a partir de meados do século XIX a população estrangeira presente no país não parou de 

crescer. O Rio de Janeiro caracterizou-se pela intensa circulação de indivíduos de diferentes 

localidades: Lená Menezes destaca que, segundo dados fornecidos pelos censos realizados 

na capital, em 1838 os estrangeiros representavam cerca de 6,9% do conjunto total da 

capital, enquanto em 1872 somavam 73.310 pessoas numa população de 152.723 nacionais 

livres e 48.939 escravos, constituindo pouco menos da metade do conjunto da população. A 

ampliação do mercado livre de trabalho, conseqüência da expansão urbana e da política que 

visava o deslocamento do escravo citadino para as zonas rurais, abriu maiores 

possibilidades para a vinda de trabalhadores que possuíam apenas a força de trabalho47. 

Tais “sociedades” nos conduzem à questão da identidade cultural, dimensão essencial 

quando se trata das organizações étnicas, já que a chegada ao Brasil coloca o estrangeiro 

frente à necessidade de apreender novos referenciais culturais, fato que “acabava por 

redimensionar e mesmo modificar sua identidade”48. A criação de comunidades de apoio 

buscava manter vivos os laços que prendiam os estrangeiros à pátria. As mutuais de 

imigrantes não apenas prestavam serviços comuns às sociedades de ajuda mútua, mas 

funcionavam ainda – e em muitos casos, principalmente - como lócus de manutenção da 

solidariedade étnica. 

 A documentação referente a cada associação é composta por atas de fundação, 

estatutos, pedidos de consulta e pareceres emitidos pelos conselheiros responsáveis pela 

avaliação do processo49. Acreditamos que as atas de fundação podem fornecer informações 

significativas não somente sobre a clientela atendida pelas associações através de dados 

como idade, profissão e nacionalidade dos sócios, mas também sobre o número de pessoas 

envolvidas no momento de fundação de determinada sociedade e as motivações principais 

para a organização da mesma: caso seja possível identificar tais motivações, estariam elas 

                                                
47 Aspecto este decorrente do término do comércio negreiro, o qual contribui para o crescimento da 
necessidade de se “repensar o espaço urbano a partir dos parâmetros que consagravam o trabalho livre” 
(MENEZES, Lená Medeiros de A. Os indesejáveis. Rio de Janeiro: Eduerj, 1996, p. 62.p. 65). Segundo 
Tânia Regina de Luca, “no caso específico dos imigrantes europeus, que (...) dirigiram-se em grande número 
para o Brasil, o abandono da terra natal prendia-se à expectativa de superar a condição de miséria a que 
foram progressivamente reduzidos com o fortalecimento no campo das relações capitalistas de produção. Não 
poucas vezes ludibriados pela propaganda enganosa dos agenciadores, esses homens e mulheres acabaram 
por idealizar uma vida plena de facilidade e fartura. A primeira decepção ocorria logo na chegada, quando se 
davam conta de que o país não correspondia ao sonhado” (LUCA, Tânia Regina. Op. Cit., p. 132). 
48 LUCA, Tânia Regina. Op. Cit., p. 133. 
49 Com base na parte da documentação com a qual já tivemos contato, convém ressaltarmos que enquanto 
algumas associações possuem um conjunto de fontes bastante completo, outras apresentam caráter demasiado 
fragmentário. 
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ligadas a um projeto de futuro vivido em conjunto? Ou, ao menos, a um projeto que 

almejasse evitar o descenso social advindo dos infortúnios da vida? Qual tipo de relação 

social era pretendido entre os associados? 

Uma análise sistemática dos estatutos contribui para a coleta de informações 

importantes, tais como o perfil do público atendido pelas organizações, os objetivos destas 

sociedades (sejam eles financeiros; comemorativos/ rememorativos; de reforço de 

identidade; de criação de espaços de ação da classe trabalhadora ou de espaços de 

sociabilidade) e sua forma de organização – custo das mensalidades; serviços oferecidos; 

modo como era eleita a diretoria; existência de privilégios ou não para os sócios 

fundadores; papel dos sócios beneméritos; existência de doações (e, em caso afirmativo, 

como tais doadores eram vistos); entre outros. Tal análise poderá, ainda, favorecer a 

observação da existência ou ausência de manifestação de ideais, valores sociais e aspectos 

da cultura política compartilhada pelo grupo que se propõe a fundar uma organização.  

Podemos então tecer uma série de indagações: as mutuais de imigrantes foram 

respostas dadas à sociedade civil brasileira num tempo em que não haviam políticas 

voltadas à proteção social? Eram espaços mais voltados ao assistencialismo ou à 

manutenção de uma memória? Os códigos e os conjuntos de referentes destes grupos eram 

expressos em seus estatutos? Estavam eles em consonância com o projeto de sociedade 

pretendido pelo Estado? Ou apenas absorviam parte deste projeto como estratégia visando à 

aprovação de seus estatutos? 

De acordo com a legislação imperial, as associações deveriam fazer constar em seus 

estatutos as condições de admissão, exclusão e eliminação de seus sócios, como também o 

número dos mesmos; os socorros que as sociedades se propunham a prestar e o modo como 

seriam feitos; o valor das contribuições, geralmente mensais, e suas formas de arrecadação; 

as penas àqueles que descumprissem o contrato; e os modos de administração da 

instituição. A legislação condicionava a vida das associações, pois (entre outros fatores) 

não apenas estabelecia limites a suas atividades e afirmava a autorização do Estado para o 

andamento das atividades das organizações, mas também previa penas àquelas que 

funcionassem e/ou praticassem atos considerados irregulares sob a ótica imperial. Destarte, 

legalizar-se frente ao Estado passava a ser estratégia de fundamental importância para a 

concretização dos objetivos estipulados por qualquer sociedade: tais instrumentos legais, ao 
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serem acionados, levavam os indivíduos, desejosos de formarem suas sociedades, a atuarem 

dentro dos limites estabelecidos pelo governo imperial50. 

Um estudo dos estatutos pode também contribuir para a verificação da forma de 

estruturação e de construção do discurso dos associados.  

 Por fim, o levantamento destas fontes primárias permite ainda uma análise dos 

pareceres emitidos pelo Conselho de Estado, análise esta que pode ser realizada com o 

intuito de buscar-se entender o diálogo estabelecido entre o Estado e a sociedade civil. As 

observações feitas pelos conselheiros podem dizer muito sobre a forma como estas 

organizações eram vistas pelo Estado Imperial e aquilo que este esperava daquelas. A 

presença de estatutos reformados – a partir das observações feitas pelos conselheiros, 

muitas vezes nas margens das folhas dos documentos, ou a partir de mudanças advindas da 

própria agremiação - e de um novo parecer podem contribuir de modo ainda mais 

significativo para a análise deste diálogo à medida que fornecerem evidências sobre a forma 

assumida por este último e suas particularidades em relação às especificidades das 

associações. Em suma, pode-se fazer a pergunta: quais as expectativas do Estado (ou talvez 

dos conselheiros, tomando como ponto de partida a sua própria cultura política) em relação 

a estas “sociedades”? Quais as razões que levavam à aprovação ou reprovação dos estatutos 

enviados para consulta?  

Em suma, a criação de mecanismos legais responsáveis por controlar a organização 

e por adequar à legislação o funcionamento das associações (que deram origem à 

documentação depositada no Arquivo Nacional) teve papel significativamente relevante 

num contexto em que o Conselho de Estado, órgão central na administração imperial, 

esforçou-se no sentido de criar uma “imagem” e um “modelo” do Brasil de acordo com os 

ditames europeus – e “civilizados” 51. 

 

Considerações finais 

  

                                                
50 O Estado emitia parecer favorável à criação e ao funcionamento de uma associação apenas se, de acordo 
com sua perspectiva, tal associação apresentasse determinada “utilidade pública”. Para isso fazia-se 
necessário o esclarecimento quanto às possibilidades de êxito da instituição, de acordo com o capital previsto 
para os serviços oferecidos. Cabe destacar que não negamos a existência de conflitos entre o Estado e a 
sociedade civil. 
51 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro de sobras: a 
política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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O estudo das “sociedades” de imigrantes pode ter como um dos seus pontos de 

partida a noção de cultura política se pensarmos este conceito como um conjunto de 

códigos e referentes difundidos em meio a indivíduos que não apenas têm uma visão 

comum do passado e constroem uma narrativa sobre o mesmo – e, neste sentido, vale 

atentarmo-nos à identidade étnica, uma vez que os imigrantes que aqui chegam entram em 

interação com a cultura do país hospedeiro sem, entretanto, abrir mão de seus próprios 

referenciais – mas que também apresentam uma projeção de futuro.  

Que representações estes grupos possuíam? O que os levavam a assumir 

determinado comportamento político, ora mantendo uma posição definida em relação à 

política institucionalizada ora não? A análise das atas e dos estatutos das associações revela 

a existência de um código de valores compartilhados pelos sócios? Quais as virtudes que o 

associado deve apresentar como condição para sua permanência na organização? A cultura 

política é capaz de fornecer uma identidade aos indivíduos que compõem dado grupo? 

Enfim, destacou-se aqui o conceito de cultura política e a possibilidade de seu uso 

na análise do fenômeno associativo do século XIX. Vale destacar que, como sugere a 

definição da noção (já discutida), o fenômeno deve ser pensado sempre no plural, uma vez 

que, não obstante exista uma cultura política dominante, é perceptível a presença 

simultânea de outras culturas políticas numa mesma sociedade. Os estudos referentes ao 

associativismo estão revelando o caráter complexo que o tema vem conquistando com o 

“novo olhar” lançado ao assunto, o qual suscita novas questões para a compreensão de um 

momento importante de nossa história e seu legado. As fontes relacionadas às associações – 

atas, estatutos e jornal impresso - vêm sendo redescobertas e estudadas de maneira mais 

profunda e sistemática, contribuindo de modo relevante para uma melhor apreensão das 

formas e das estratégias de sobrevivência utilizadas pela sociedade civil brasileira, bem 

como dos “diálogos” estabelecidos nesta sociedade. 
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Associativismo Urbano: estudo de caso em Juiz de Fora. 

 

Antonio Gasparetto* 

 

Resumo: Este artigo desenvolve um estudo de caso sobre associativismo urbano em Juiz 

de Fora na primeira metade do século XX. A Associação Beneficente dos Irmãos Artistas 

foi uma das maiores e mais influentes mutuais existentes na cidade e na região. Essa 

observação mostra como tais instituições foram importantes no desenvolvimento da cultura 

cívica e associativa no país. 

Palavras-chave: Mutualismo; Associativismo; Associação Beneficente dos Irmãos 

Artistas 

 

Abstract: This article is a study of case about urban’s associativism in Juiz de Fora, first 

half of century XX. The “Associação Beneficente dos Irmãos Artistas” was one of the 

bigger and most influentials that existing in this city and region. That look shows how 

these institutions were importants for development of civicals and associativist culture in 

Brazil. 

Keywords: Mutualism; Associativism; Associação Beneficente dos Irmãos Artistas 

 

Introdução 

 

O fenômeno mutualista foi muito marcante no Brasil na primeira metade do século 

XX, espalhou-se por várias regiões do país oferecendo uma alternativa de organização de 

trabalhadores. Esse movimento possibilitou o florescer de uma cultura de classe, em 

simultaneidade com a ação dos sindicatos, e também de uma cultura civil, despertando 

para o conhecimento público as deficiências do Estado nas políticas públicas de 

assistência. 

Em Minas Gerais os estudos sobre o associativismo urbano, no que diz respeito 

especialmente às associações mutualistas, estão começando a tomar corpo. Procurando 

engrossar a quantidade de informações e as reflexões sobre o tema no estado, o presente 

                                                
* Graduando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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artigo busca inserir Juiz de Fora na discussão através do estudo do caso de uma das 

maiores e mais influentes mutuais do município, a Associação Beneficente dos Irmãos 

Artistas. 

A associação em questão funcionou em Juiz de Fora durante praticamente 

cinqüenta anos, nos quais promoveu uma consciência organizativa nos trabalhadores 

através de seus preceitos de promoção de espaços de sociabilidade, lazer e de amparo para 

seus associados. A Associação Beneficente dos Irmãos Artistas se relacionou abertamente 

com outras mutuais, com sindicatos e com órgãos públicos. Esse leque amistoso de 

relacionamentos a possibilitou grande notoriedade na região, recebendo doações, 

conquistando benefícios, estabelecendo contato e até mesmo tendo como associado o 

presidente do estado de Minas Gerais, Antônio Carlos. 

Este artigo faz parte de uma série de estudos que vem sendo realizados sobre 

mutualismo e a própria associação em Juiz de Fora. Trata-se de uma prévia de um trabalho 

de mais fôlego a ser publicado sobre as movimentações sociais na cidade. 

 

O Fenômeno mutualista 

 

Ao longo do tempo a classe trabalhadora foi se consolidando e organizando através 

de diferentes formas de manifestações de resistência. Assim como ocorreu em outras partes 

do mundo, é importante abrirmos os olhos para o que se desenvolvia em território 

brasileiro e aflorarmos as maneiras pelas quais os trabalhadores encontraram para se 

organizarem. Uma das vias que permitiu a estruturação de uma classe em busca de 

melhores condições sociais se apresenta através das experiências associativas mutualistas, 

que serviu muito bem para o processo de consolidação da cidadania no Brasil. 

O fenômeno mutualista coexistiu com outras formas de organização dos 

trabalhadores, com notificação especial para os sindicatos. Assim, antes de se pressupor 

uma evolução dos movimentos associativos deixamos claro que o fenômeno associativo foi 

simultâneo ao movimento sindical, logo, abre-se o caminho para as variadas formas de 

relação encontradas entre as mutuais e as sociedades de resistência. O mutualismo, 

entretanto, caminhou mais proximamente das irmandades e associações filantrópicas 

constituindo passos iniciais para a organização da sociedade civil brasileira. 
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O princípio das mutuais era oferecer algum suporte e amparo social, integrando os 

trabalhadores através de espaços de sociabilidade e lazer para seus membros. Dessa forma, 

suas atividades podem ter influenciado para a cultura cívica brasileira, organizando a 

sociedade civil para consolidar as estruturas necessárias da cidadania. 

É ainda nas décadas finais do século XIX que as associações mutualistas começam 

a se proliferar. Ronaldo de Jesus identifica vários casos no Brasil Imperial e encontra 

elementos de trabalhismo e corporativismo, que seriam típicos das primeiras décadas do 

século XX, já em 185752. Até 1940 as mutuais apareceram e tiveram grande destaque na 

sociedade brasileira, mas segundo Cláudia Viscardi “o progressivo esvaziamento das 

mutuais se dá na medida em que o Estado vai chamando a si responsabilidades no campo 

da seguridade pública” 53. Mas anteriormente a isso ainda, Abram Swaan argumenta que 

quem primeiro roubou o espaço das mutuais foram as seguradoras, munidas de maior 

organização e com uma estruturação profissional54. De todo modo, somando-se as duas 

coisas, os anos 1940 apontam mesmo para a derrocada de tais associações. 

As mutuais brasileiras eram muito diversificadas, mas reuniam o que Ronaldo de 

Jesus chama de “gente comum” 55. Em recente estudo desenvolvido juntamente com 

Cláudia Viscardi, levantou-se que as categorias mais freqüentes das mutuais em Minas 

Gerais eram as associações de ofício, filantrópicas, literárias e de lazer, étnicas e as 

seguradoras56. Embora as associações fossem ambientes para união de trabalhadores, pode-

se perceber que pelo próprio fato de se ramificarem em tantas categorias acabavam 

exercendo também um papel de exclusão. Certas fronteiras formalizadas impediam o 

acesso a algumas mutuais de determinados grupos, além disso, para atender as 

necessidades de uma mutual, era preciso que o indivíduo possuísse uma renda mínima para 

cumprir com os encargos e que o permitisse dispensar tempo com os trabalhos em sua 

associação. Um pobre dependente de salário dificilmente teria tempo e condições para 

tantas responsabilidades. Assumir a presidência de uma mutual era algo que dependia de 
                                                
52 JESUS, Ronaldo Pereira. História e historiografia do fenômeno associativo no Brasil monárquico (1860-
1887). In: Nomes e Números: alternativas metodológicas para a história econômica e social. Carla Maria 
Carvalho de Almeida & Mônica Ribeiro de Oliveira (Orgs). Juiz de Fora: Editora UFJF, 2006. 
53 VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Mutualismo e Filantropia. In: Lócus – Revista de História. Juiz de 
Fora: EDUFJF, 2004, Vol. 10, Nº. 1. P. 107. 
54 SWAAN, Abram. In Care of The State: health care, education and welfare in Europe and the USA in 
the modern era. Cambridge: Polity Press, 1988. P. 283. 
55 JESUS, Ronaldo Pereira. Op. Cit. P. 287 
56 VISCARDI, Cláudia & GASPARETTO, Antonio. O Mutualismo em Juiz de Fora: as experiências da 
Associação Beneficente dos Irmãos Artistas. In: À Margem do Caminho Novo. Cláudia Viscardi e Mônica 
Ribeiro (Orgs.) (Prelo). 
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muito esforço e trabalho, sem haver remuneração para tal cargo, a recompensa obtida por 

tanta dedicação ligava-se a uma questão de status social. Devido à representatividade 

social das mutuais em seu período de apogeu, os frutos que se poderiam colher socialmente 

eram notáveis, esse é talvez o grande motivo pelo qual determinados membros ocupavam o 

cargo de presidente da associação por tantos anos. Cláudia Viscardi sintetiza bem essa 

questão: 

 

As lideranças raramente eram pobres ou analfabetas. Muitas se mantinham 
indefinidamente no poder. Não porque quisessem, mas, na maioria das vezes, por 
não disporem de concorrentes. Permanecer na direção soava como ônus, um 
preço alto que deveria ser pago pelo bem coletivo. 57 

 

Entre as atividades promovidas pelas mutuais estavam as festas. De acordo com 

Mary Clawson as festividades faziam parte do arsenal simbólico das associações, que 

provinham em grande parte da Maçonaria58. Quanto aos socorros, ofereciam financiamento 

para funerais pensões para viúvas, auxilio para viagens ao exterior, cobertura para 

acidentes de trabalho, compra de remédios, entre várias outras possibilidades. “O grau de 

cobertura dependia dos recursos disponíveis pela associação, que estavam diretamente 

relacionados ao número e ao poder aquisitivo dos sócios” 59, como comentam Cláudia 

Viscardi e Ronaldo de Jesus. 

Como as atividades das mutuais procuravam suprir as lacunas do Estado, em 

muitos casos os presidentes de algumas associações recorriam ao poder público para 

conseguir recursos. Entretanto, representantes do poder público alegavam serem as mutuais 

de caráter privado e, em geral, nada faziam. Era mais comum o oferecimento de verbas 

para organizações filantrópicas que, todavia, tinham demandas muito semelhantes. Na 

verdade não havia uma noção clara na cabeça dos governantes que diferenciasse 

                                                
57 VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. As experiências mutualistas de Minas Gerais: um ensaio 
interpretativo. In: Nomes e Números: alternativas metodológicas para a história econômica e social. Carla 
Maria Carvalho de Almeida & Mônica Ribeiro de Oliveira (Orgs). Juiz de Fora: Editora UFJF, 2006. P. 309 
58 CLAWSON, Mary A. A Constructing Brotherhood: class, gender and fraternalism. Princeton University 
Press, 1989.  
59 VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro & JESUS, Ronaldo Pereira. A experiência mutualista e a formação da 
classe trabalhadora no Brasil. In: A Formação das Tradições (1889-1945). Col. As Esquerdas no Brasil, Vol. 
1. Jorge Ferreira (Organizador). P. 26. 
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mutualismo e filantropia60, o que favoreceu também para que estas tenham sobrevivido em 

maior número do que as primeiras até hoje. 

Grande parte das mutuais não tinha interesse em se envolver com a política, a 

preocupação se dava mais no oferecimento de sociabilidade e lazer para os membros, tanto 

que muitas se auto-definiam como organizações cooperativas de amparo aos trabalhadores 

em situações de doença61. No caso das associações étnicas o interesse se dava em manter 

determinada identidade cultural de um povo, tratava-se de um espaço onde os imigrantes 

poderiam viver em conformidade com suas raízes.  

Na grande maioria prevaleciam associados do sexo masculino com uma faixa etária 

média entre 15 e 55 anos, pressupondo-se uma renda suficiente para arcar com as 

mensalidades cobradas. Em Juiz de Fora as mais numerosas eram as associações de ofício, 

uma vez que houve concentração de pequenas manufaturas e fábricas agregando grande 

número de trabalhadores no município. Nesse sentido, faremos uma abordagem de uma das 

maiores e mais influentes associações mutualistas de ofício existente em Juiz de Fora na 

primeira metade do século XX, a Associação Beneficente dos Irmãos Artistas. 

 

Associação Beneficente dos Irmãos Artistas 

 

A Associação Beneficente dos Irmãos Artistas foi fundada em Juiz de Fora no dia 

15 de maio de 1908, com 25 sócios. Em seu estatuto62 já determinava que fosse composta 

de um número limitado de sócios, seguindo um mesmo princípio encontrado em outros 

países63, mas neste caso sem distinção de nacionalidades. Definia-se, como a grande 

maioria das associações, como uma organização cooperativa que ofereceria amparo aos 

membros. Para os associados que estivessem em dia com as obrigações da Associação 

eram conferidos socorros nos casos de moléstia, desastre ou invalidez e auxílio para o 

funeral daqueles que morressem em pobreza. A Associação dos Irmãos Artistas contava 

                                                
60 Sobre a questão de mutualismo e filantropia ver VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Mutualismo e 
Filantropia. In: Lócus – Revista de História. Juiz de Fora: Departamento de História/ Pós-Graduação em 
História/ EDUFJF, 2004, Vol. 10, Nº. 1. 
61 VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. As experiências mutualistas de Minas Gerais: um ensaio 
interpretativo. In: Nomes e Números: alternativas metodológicas para a história econômica e social. Carla 
Maria Carvalho de Almeida & Mônica Ribeiro de Oliveira (Organizadoras). Juiz de Fora: Editora UFJF, 
2006. 
62 Segue uma série de informações retiradas diretamente dos estatutos encontrados no Arquivo Histórico da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
63 JESUS, Ronaldo Pereira. Op. Cit. P. 291 
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com médicos e contas em farmácias para sustentar a necessidade de medicamentos. Mas os 

socorros tinham suas particularidades e dependiam da condição que o associado ocupava 

dentro da Associação, para avaliar os tipos de ajuda, em casos de doenças mais graves, o 

conselho administrativo dispensava atenção maior para dar o parecer necessário. 

A administração da Associação Beneficente dor Irmãos Artistas cabia a um 

conselho administrativo composto de doze membros, onde seis possuíam cargos 

designados. Constava de um presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, 

um tesoureiro, um procurador e os seis conselheiros. Eram eleitos para ocupar os cargos no 

período de um ano administrativo, que segundo o estatuto se encerrava a cada dia 15 de 

maio. Para auxiliar o conselho em suas funções, eram nomeadas, logo na primeira reunião, 

comissões de sindicância e beneficência, composta por três membros cada, além de um 

conselho fiscal composto por outros três membros. 

A Assembléia Geral era o órgão máximo da Associação Beneficente dos Irmãos 

Artistas. Tratava-se de reuniões de todos os sócios quites e era convocada pelo presidente 

do conselho administrativo por meio de jornais impressos de maior circulação na cidade. 

Nela se definiam todas as questões da Associação: eleições do conselho administrativo e 

do conselho fiscal; julgar os atos do conselho, discutir e resolver questões submetidas à sua 

decisão; decidir a reclamação dos sócios; revogar deliberações do conselho quando 

contrárias ao estatuto; promulgar medidas necessárias para o desenvolvimento social; 

dissolver o conselho em todo ou em parte quando for para o bem da Associação e alterar 

ou reformar o estatuto. 

Assumir o cargo de presidente era uma função fatigante e poucos tinham interesse e 

condições para exercê-lo. No caso da Associação dos Irmãos Artistas um nome 

permaneceu no cargo por grande parte de sua existência, Antonio Scanapieco. Este se 

tornou um individuo fortemente associado à mutual, assumiu o cargo em maior de 1921 e 

permaneceu até 1938. Foi responsável pela liderança da Associação na maior parte do 

período de apogeu das mutuais na cidade e também no início da fase de queda. Em seu 

lugar entrou José Teixeira da Silva Sobrinho que não deu conta do momento de crise pelo 

qual passavam as mutuais, enfrentando uma redução significativa do número de associados 

e conseqüentes crises orçamentárias. Segundo relatórios da Associação percebe-se que a 

administração de José Teixeira da Silva Sobrinho foi muito conturbada e incompetente 

durante os sete anos em que esteve na liderança. Para tentar superar a delicada situação em 
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que estava a mutual, Antonio Scanapieco foi eleito novamente presidente em 1945 e 

permaneceu no cargo até a fusão da Associação dos Irmãos Artistas com outra mutual, que 

terminou resultando em seu fim64. 

A construção da sede era objeto de grande desejo das mutuais em geral, não foi 

diferente com a Associação dos Irmãos Artistas. Já no ano seguinte a fundação da 

Associação, 1909, foi adquirido um terreno na Avenida Rio Branco, região bem central da 

cidade. Para construção do prédio da sede foi necessário tomar empréstimo, até ficar 

pronto a Associação funcionava em uma sala alugada da loja maçônica Fidelidade Mineira. 

Várias foram as ações promovidas entre os sócios para auxiliar nos gastos com a 

construção, recebendo inclusive doações financeiras de grandes políticos regionais da 

época. Com muito esforço e após muito tempo de arrecadação de recursos a sede ficou 

pronta, foi inaugurada no dia 7 de outubro de 1927. 

A Associação admitia sócios nacionais e estrangeiros que tivessem ocupação 

honesta e bons costumes. Exigia-se que não tivessem defeito físico, doenças crônicas ou 

incuráveis, ter entre 15 e 55 anos e deveria obrigatoriamente ser proposto por um 

associado. Quando aceitos, os associados se dividiam em fundadores, contribuintes, 

remidos, honorários, beneméritos, benfeitores e protetores. A cada uma dessas categorias 

cabiam condições especiais, mensalidades com valores diferenciados, posições sociais 

diferenciadas, regalias, direitos e deveres. Por exemplo, segundo Cláudia Viscardi e 

Ronaldo Jesus: 

 

Os chamados beneméritos eram os que despendiam contribuições significativas 
para a associação e não precisavam usufruir as benesses conferidas aos demais 
associados. A vantagem residia no status ou no reforço de seu poder junto à 
comunidade. Na Associação Beneficente dos Irmãos Artistas, o líder político e 
depois presidente do estado, Antônio Carlos, constava como sócio protetor pelo 
fato de ter doado significativas quantias para a Associação. Na Associação dos 
Irmãos Artistas, quando algum sócio ilustre falecia, sua foto ficava 
permanentemente exposta na sede, ou uma das salas recebia o nome do falecido 
benemérito, sem contar as sessões especiais que eram programadas em 
homenagem aos protetores da Associação. Todo ritual de enaltecimento era 
prerrogativa apenas dos grandes doadores, como forma de realçar seu poder 
sobre a comunidade. 65 

 

                                                
64 De acordo com cartas, relatórios de reuniões e ofícios da mutual encontrados no Arquivo Histórico da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
65 VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro & JESUS, Ronaldo Pereira. A experiência mutualista e a formação da 
classe trabalhadora no Brasil. In: A Formação das Tradições (1889-1945). Col. As Esquerdas no Brasil, Vol. 
1. Jorge Ferreira (Organizador). P. 29. 
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De acordo com levantamentos feitos, o perfil dos sócios aponta para um destaque 

de profissionais urbanos. Ente eles apareciam principalmente indivíduos do setor de 

serviços e assalariados industriais. Acreditamos que o número médio de sócios durante 

toda a existência da mutual tenha sido entre 250 e 300 associados. Em conformidade com 

os relatórios anuais da Associação encontrados, sabe-se que no período de finalização e 

após a entrega da sede houve um momento de crescimento por causa da visualidade 

conquistada. Por outro lado, a progressiva ação do Estado no campo das políticas públicas 

durante o governo de Getúlio Vargas causou um declínio no número de associados66. 

Quanto às nacionalidades, apareciam sobrenomes portugueses, italianos, alemães e judeus, 

nesta respectiva ordem de quantidade. A análise dos sobrenomes pode apresentar sutilezas 

quanto à nacionalidade efetiva do indivíduo, mas de toda forma demonstra uma forma de 

constituição da Associação. 

Era comum a realização de festivais para captações de recursos extras para a 

Associação e para promoção de espaços diversificados de sociabilidade entre os associados 

da mutual e também com associados de outras mutuais. Comumente também se dava o 

relacionamento com movimentos sindicais, embora a Associação dos Irmãos Artistas se 

declarasse apenas como provedora de amparo, sociabilidade e lazer para seus associados. 

Na verdade, a Associação tinha relações amistosas com sindicatos, órgãos públicos, outras 

mutuais, imprensa e agentes econômicos locais. O que trazia muitos benefícios para a 

mutual. 

 

A Associação Beneficente dos Irmãos Artistas colocava-se de forma ambígua em 
relação à política. Participou de congressos operários nacionais, freqüentemente 
reunia-se com uma associação de resistência da cidade vizinha em caráter 
festivo, mas reafirmava sempre seu caráter exclusivamente beneficente. 67 

 

A partir da metade de década de 1930 a Associação dos Irmãos Artistas enfrentou 

consideráveis problemas. Já na década de 1920 as mutuais em geral enfrentaram um 

balanço causado pelo aparecimento das seguradoras, que infiltravam a competição no lugar 

                                                
66 VISCARDI, Cláudia & GASPARETTO, Antonio. O Mutualismo em Juiz de Fora: as experiências da 
Associação Beneficente dos Irmãos Artistas. In: À Margem do Caminho Novo. Cláudia Viscardi e Mônica 
Ribeiro (orgs.) (Prelo). 
67 VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. As experiências mutualistas de Minas Gerais: um ensaio 
interpretativo. In: Nomes e Números: alternativas metodológicas para a história econômica e social. Carla 
Maria Carvalho de Almeida & Mônica Ribeiro de Oliveira (Organizadoras). Juiz de Fora: Editora UFJF, 
2006. P. 308-309 
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da cooperação, mas esse momento foi superado e foi possível que as associações 

continuassem gozando de estabilidade. Entretanto, na década seguinte, com a ação do 

Estado no campo das políticas públicas e o progressivo melhoramento das condições 

sociais e de vida implementadas durante o governo de Getúlio Vargas, a procura pelas 

mutuais caiu drasticamente. O momento mais crítico dessa fase foi enfrentado por José 

Teixeira da Silva Sobrinho, na liderança da Associação, que se deparou com uma grave 

crise no número de associados e também financeira. Antonio Scanapieco voltou a assumir 

a presidência da Associação em 1945 acusando as administrações anteriores de 

incompetência e irresponsabilidade na condução da mutual, mas ele também não teria mais 

condições de levar a Associação de volta aos tempos áureos. Scanapieco tentou adotar 

várias medidas mais radicais para reerguer a mutual, chegou inclusive a convocar uma 

Assembléia Geral para se legitimar um novo estatuto que estivesse adaptado aos novos 

tempos. Este foi reformado e promulgado em 5 de junho de 1947, mas não mudaria em 

muita coisa o caminho que apontavam as condições do momento.  

Muito endividada, com número de sócios em progressiva queda e falta de 

perspectiva de crescimento, a Associação Beneficente dos Irmãos Artistas tentou fugir do 

naufrágio completo fundindo-se com outras mutuais, conseguiu finalmente, após vários 

fracassos, em 1950 fundir-se com a Associação Ítalo-Brasileira Anita Garibaldi, uma 

associação cultural que oferecia serviços jurídicos e dentários para seus associados que 

havia sido fundada em março de 194668. Levou para a Associação Anita Garibaldi todos 

seus sócios e suas dívidas, mas deixou estabelecido em contrato a manutenção dos direitos 

de seus associados. 

 

Conclusão 

 

A Associação Beneficente dos Irmãos Artistas expressa muito bem os caminhos 

seguidos por várias outras associações mutualistas não só em Minas Gerais, mas como em 

todas as regiões do país. As práticas e ações apresentadas dessa associação demonstram o 

seu tipo de inserção na sociedade, abordando o relacionamento com o poder público e 

                                                
68 CHRISTO, Maraliz. Italianos: trabalho, enriquecimento e exclusão. In: Solidariedades e Conflitos: 
histórias de vida e trajetórias de grupos em Juiz de Fora. Célia Maia Borges (organizadora). Juiz de Fora: 
Editora UFJF, 2000. P. 160 
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organizações de resistências dos trabalhadores. Ilustra como as associações tinham sua 

representatividade no dia a dia do Brasil. 

Nesse sentido, associações como a dos Irmãos Artistas ofereceram para os 

trabalhadores espaços sociais que permitiram o acúmulo da experiência associativa, de 

vivências administrativas, de experimentos jurídicos, de debate político, de comunicação 

de várias formas, contato com as autoridades e eventos de festividade. Todo esse arsenal de 

situações favoreceu na formação de uma cultura cívica, oferecendo espaços de 

consolidação de consciência dos trabalhadores, o que foi fundamental para a organização 

da sociedade civil brasileira. 

As mutuais eram, ao mesmo tempo, organizações de direito privado, que 

cultivavam valores de autonomia, agiam com propriedade para resolver seus próprios 

problemas através do auxilio mutuo, promovendo a troca de favores e situações que 

enalteciam determinados indivíduos; e eram também espaços de exclusão bem 

determinados, que prezavam pela masculinidade – embora tenham sido encontradas fichas 

de registro de mulheres, mas que pode ser um indício do desespero na busca por novos 

associados no período de declínio da Associação –, exigiam a boa saúde para aceitação no 

grupo, indivíduos que tivessem reconhecida moral e bons costumes, mas principalmente 

que possuíssem uma renda fixa advinda de um trabalho qualificado e que fosse capaz de 

suprir as exigências e responsabilidades com a instituição. Assim, as associações 

mutualistas, como foi expresso aqui através do caso da Associação Beneficente dos Irmãos 

Artistas em Juiz de Fora, eram ambientes que propagavam interesses de um grupo bem 

específico, defendendo sua autonomia e promovendo os mais representativos nomes e ao 

mesmo tempo excluindo pobres e durante muito tempo as mulheres. 

Mesmo considerando as ambigüidades e os desafios e dificuldades enfrentados 

pelas associações, é de se notar o importante serviço prestado por tais organizações à 

cultura cívica e à construção da cidadania no país. 
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Dicionário do Movimento Operário em Minas Gerais* 

 
Deivison Gonçalves Amaral 

Mário Cléber Martins Lanna Júnior 
 
Resumo: O principal objetivo da pesquisa proposta é fazer um levantamento histórico e 
biográfico do movimento operário em Minas Gerais, desde as primeiras manifestações de 
organização de trabalhadores no século XIX até 1930. As informações serão transformadas 
em dois tipos de verbetes, de militantes e organizações, que comporão o Dicionário do 
Movimento Operário em Minas Gerais. 
Palavras-chave: biografia, movimento operário (Minas Gerais), dicionário. 
 
Abstract: The main purpose of this research is to create entries of militants and worker’s 
organizations of Minas Gerais. This is a historical and biographical research that extends 
from the first labour unions in nineteenth century until 1930. All the entries will be 
assembled in the Dictionary of Minas Gerais’s Labor Movement. 
Key-words: biography, labour movement (Minas Gerais), dictionary. 
 
Introdução 

 

Afirmar que os historiadores têm se voltado com mais freqüência para os estudos 

biográficos já não é novidade. Mesmo no caso brasileiro, em que as biografias por muitos 

anos atraíram mais jornalistas e memorialistas, o número de biografias produzidas por 

historiadores tem aumentado. Tal mudança mostra-se bastante visível no campo da história 

do trabalho. Segundo Cláudio Batalha (2005), isso se deve à aproximação com as escolas 

européia e americana, que têm se dedicado ao estudo de idéias políticas por meio de 

experiências de vida de indivíduos. Destaca-se, nesse contexto, a influência da micro-

história italiana, que faz uso de estudos biográficos com o objetivo de compreender 

movimentos sociais e políticos mais amplos (LEVI, 1989). 

O objetivo da comunicação é apresentar a proposta e os primeiros dados do projeto 

Dicionário do Movimento Operário em Minas Gerais. O projeto busca fazer um 

levantamento histórico e biográfico do movimento operário em Minas Gerais, desde as 

suas primeiras manifestações no século XIX até 1930. As informações obtidas pela 

pesquisa serão reunidas no Dicionário do Movimento Operário em Minas Gerais sob a 

forma de verbetes, distribuídos em duas modalidades inter-relacionadas, a saber, (1) as 

                                                
*
Compõem a equipe de pesquisa: Andrea Casa Nova Maia – UFRJ –, Carlos Evangelista Veriano, Lucília de 
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UFJF –, Deivy Carneiro – UFU – e Ronaldo Pereira de Jesus – UFOP.  
 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 49

informações biográficas de militantes e  (2) os históricos das organizações de trabalhadores 

contendo informações biográficas de militantes e históricos de organizações de 

trabalhadores. Esse produto integrará um projeto mais amplo, que conta com a participação 

de pesquisadores de vários estados brasileiros. O objetivo dessa rede de pesquisadores é 

produzir a coleção Dicionário do Movimento Operário Brasileiro.  

 

Por que um dicionário? 

 
São vários os exemplos internacionais de dicionários do movimento operário. Os 

dicionários, de forma geral, contemplam biografias de seus militantes. No entanto, alguns 

deles também contém verbetes de associações de trabalhadores69. No que se refere aos 

dicionários biográficos, há muitos casos de projetos com recortes nacionais, sobretudo, na 

Europa. Pode-se destacar, entre eles, o monumental Dictionnaire biographique du 

mouvement ouvrier français, iniciado em 1964 por Jean Maitron e com o último volume 

publicado em 1997, este organizado por Claude Pennetier. Le Maitron, como ficou 

conhecido na França, originalmente compreendia o período de 1789 a 1940. A coleção 

conta com 44 volumes publicados, 43 deles coordenados pelo próprio fundador, com mais 

de 110.000 verbetes biográficos70. Claude Pennetier, coordenador do volume 44, 

atualmente coordena a continuidade do projeto, que abrange o recorte temporal de 1940 a 

1968. O novo projeto, intitulado Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, 

mouvement social, já tem dois volumes publicados, em 2006. 

Podemos citar, ainda, o britânico Dictionary of Labour Biography, organizado por 

John Saville e Joyce Bellamy, tem 12 volumes publicados entre 1971 e 200471. As entradas 

nominais do dicionário britânico contemplam personalidades como Ramsay MacDonald, 

primeiro Primeiro-Ministro trabalhista, e também militantes ausentes dos livros de história 

britânica. No caso italiano, destaca-se o Movimento Operaio Italiano: dizionario 

biografico (1853-1943), organizado por Franco Adreucci e Tommaso Detti. São 5 volumes 

publicados entre 1975 e 1979, incluindo  artigos e biografias de militantes do movimento 

                                                
69 Um exemplo do gênero é NATAF, André (org.). Dictionnaire du mouvement ouvrier. Paris: Editions 
Universitaires, 1970. 
70 MAUZY, Rachel. Le Maitron: du dictionnaire à la biographie collective. Vingtième Siècle. Revue 
d’histoire. Année 1994, vol. 42, n. 42. Disponível em www.persee.fr, acesso em: 03/07/2008. 
71 O volume 11, de 2003, foi organizado por Keith Gildart, David Howell e Neville Kirk. O volume 12, de 
2004, foi organizado por Gildart e Howell. 
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operário [italiano].72 Na América do Norte também é possível encontrar exemplo de 

dicionário do movimento operário. Iniciado em 1994, o Dictionnaire Biographique du 

mouvement ouvrier québécois foi organizado por Robert Comeau, de acordo com os 

critérios dos dicionários biográficos europeus, incluindo tanto militantes comuns quanto as 

lideranças mais destacadas. 

Existem, ainda, exemplos de dicionários com recortes regionais ou orientação 

política específica. Alguns exemplos são os trabalhos de Maria Teresa Martinez e Pelai 

Pagés (coords.), Diccionari biografic del moviment obrer als Paissos catalans, publicado 

pela  Universitat de Barcelona e  o dicionário sobre os anarquistas na Itália, organizado por 

M. Antonioli, G. Berti, S. Fedele e P. Luso, Dizionario biografico degli anarchici italiani, 

com 2 volumes publicados. Podemos destacar, além disso, o dicionário sobre os militantes 

da Internacional Comunista, organizado por José Gotovich, L’histoire et les hommes. 

Dictionnaire biographique de l’Internationale Communiste. 

No Brasil, encontramos poucas obras sobre biografias de militantes do movimento 

operário. Seus precursores são representantes do que a historiografia do trabalho, no Brasil, 

denomina produção militante, ou seja, estudos não-acadêmicos produzidos por militantes 

do movimento operário73. Apontamos as obras de João Batista Marçal, que reúne 

biografias curtas de comunistas, e Edgar Rodrigues, que congrega centenas de biografias 

de militantes do movimento anarquista em uma obra de cinco volumes.74 O Dicionário 

Histórico-Biográfico Brasileiro (1930-1983), coordenado por Israel Beloch e Alzira 

Abreu, contém biografias de militantes do movimento operário. Mas o critério de entradas 

- nominais, por instituições, acontecimentos e conceitos -, se restringiu ao  exercício de 

funções político-administrativas no serviço público. Esse projeto contém entradas 

nominais, por instituições, acontecimentos e conceitos, o que não configura uma obra 

apenas biográfica75. Embora ainda escassos, estudos recentes têm dado destaque às 

biografias de militantes brasileiros [destaque às biografias de militantes brasileiros], 

especialmente o de Benito Bisso Schimidt, sobre militantes socialistas no Rio Grande do 

                                                
72 Il Movimento Operaio Italiano: Dizionario Biografico, 1853-1943. Ed. Franco Andreucci, Tommaso 
Detti. Rome: Editori Riuniti, 1975- 
73 Sobre os momentos da historiografia do trabalho no Brasil ver Cláudio Batalha, 1998.  
74 João Batista Marçal, Comunistas gaúchos: a vida de 31 militantes da classe operária, Porto Alegre: 
Tchê!, 1986; Edgar Rodrigues, Os companheiros, Rio de Janeiro: VJR/Florianópolis: Insular, 1994-1997, 5 
vols. 
75 BELOCH, Israel Beloch ; Alzira Alves de Abreu (1984).  
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Sul, e o de Edilene Toledo, sobre sindicalistas italianos adeptos às estratégias 

revolucionárias que atuaram na Itália e no Brasil, ambos focados na Primeira República76. 

Sobre o caso particular de Minas Gerais, merece destaque o estudo pioneiro de 

Regina Horta Duarte, A imagem rebelde: a trajetória libertária de Avelino Fóscolo, 

farmacêutico, escritor, dramaturgo e militante anarquista de Taboleiro Grande, atual cidade 

de Paraopeba. Fóscolo dedicou a vida a divulgar os princípios do anarquismo por meio de 

suas obras literárias e teatrais. Criou grupos de divulgação do anarquismo e montou uma 

biblioteca popular em Taboleiro Grande. Trata-se de exemplo único de biografia de 

militante do estado de Minas Gerais para o período. 

Não existe, no Brasil, um dicionário como o Le Maitron francês, ou seja, que se 

ocupe de biografias não somente daqueles que obtiveram o reconhecimento da política 

institucional ou daqueles de uma corrente política específica. Daí a necessidade de 

reconstruir biografias não só dos homens de destaque, mas dos “obscuros e ativos”.77 Essa 

é a proposta que guia o volume já elaborado e aquele em elaboração do Dicionário do 

Movimento Operário Brasileiro. As biografias dos militantes são fonte de um 

conhecimento sobre a classe operária no passado, sobretudo se considerarmos que estamos 

lidando com biografias coletivas. As biografias dos militantes não elucidam aspectos de 

toda a classe operária, nem mesmo de exemplos típicos de operários. São, no entanto, 

representativas da experiência de classe nas vivências individuais e coletivas do 

biografados.78 

Um segundo objetivo desta pesquisa é coletar informações sobre as organizações 

criadas por e para trabalhadores visando preencher também uma lacuna relativa à análise 

do percurso daquelas instituições, só recentemente mapeadas pelos pesquisadores. Afinal, 

na dinâmica da organização dos trabalhadores brasileiros, as duas modalidades, biográfica 

e histórico de organizações, são complementares. 

Os estudos sobre o movimento operário no Brasil por muitos anos centraram-se nos 

casos de São Paulo e do Rio de Janeiro, que muitas vezes eram espelhadas para todo o 

Brasil. Isso é decorrência de uma série de estudos sociológicos produzidos, sobretudo, ao 

longo dos anos 1960, que pretendiam construir teorias explicativas para o movimento 

operário e suas opções ideológicas. Segundo Batalha (1998, p. 148), essas sínteses 

                                                
76 Benito Bisso Schmidt (2000, 2004) e Edilene Toledo (2004).  
77 Robert Paris (1985).  
78 Cláudio H. M. Batalha (no prelo).  
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sociológicas introduziram e cristalizaram noções que vem sendo rediscutidas pela 

historiografia do trabalho na atualidade, tais como: a origem estrangeira da classe operária; 

o vínculo entre a introdução do anarquismo e a imigração; a hegemonia do anarquismo etc. 

O esforço atual no campo da história do trabalho é justamente ampliar essa visão, 

procurando mostrar que a classe operária foi marcada por mosaico muito mais 

diversificado de experiências do que os estudos centrados no Rio de Janeiro e São Paulo 

são capazes de elucidar. Uma breve análise da produção historiográfica sobre o tema nos 

anos 1990 em diante mostra que o caminho para avançar nessa ampliação tem sido, entre 

outras coisas, os novos recortes geográficos. Nesse sentido, são muitas as teses e 

dissertações produzidas nos últimos anos retratando experiências de Santa Catarina, 

Paraná, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Amazonas, entre outros, com 

enfoques que variam entre a cidade, o bairro, a fábrica e a vila operária. 

É característica marcante dessa nova história do trabalho, no Brasil, o estudo 

regional sem aspirações globalizantes. E é nesse sentido que uma pesquisa como a que 

propomos se insere nos estudos sobre a história do trabalho. O objetivo é ser um dos 

esforços de inserção da história do trabalho e dos trabalhadores mineiros nessa produção 

acadêmica. 
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Dilemas e Desafios da Mulher no Fim do Século XIX: regras sociais, cotidiano e 
justiça. 

 

Leandro Pereira Matos∗∗∗∗ 
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Resumo: Em 1885, um imigrante português de nome Antonio José Nobre foi assassinado 

por um tiro de garrucha na freguesia de Vargem Grande, zona rural de Juiz de Fora. Todos 

passaram a apontar Eliza Maria de Jesus, ex-amasia da vítima, como a responsável pelo 

crime. Eliza, uma mulher de 46 anos, viúva, sustentava a ela e a seu filho menor, com o 

que ganhava de seu trabalho de costureira. Para além de seus afazeres tradicionais, ela 

aprendeu a manipular armas de fogo, instrumento tido à época como pouco vulgar entre as 

mulheres. O relacionamento conturbado e as separações durante o tempo em que estivera 

junto com o referido português, colocaram Eliza na mira dos olhares de seus vizinhos e da 

justiça. Por não ter um relacionamento oficial, ou ao menos, um comportamento tido como 

digno de uma viúva, Eliza foi taxada nos autos do processo, como uma mulher de “vida 

duvidosa”. Nosso objetivo, portanto, é a partir da análise deste caso, discutir tanto a prática 

judicial, enquanto mantedora de uma instituição de controle social, quanto às práticas 

populares de amasiamento e relacionamentos “ilícitos”. Assim como, discutir com a 

historiografia a margem de manobra e as possibilidades sociais que estavam ao alcance de 

uma mulher, em finais do século XIX. Apesar de todo o esforço da justiça em condená-la, 

e de todos os indícios e elementos desfavoráveis que apontavam para um comportamento 

inadequado de nossa personagem, Eliza acabou se livrando da condenação. Nesse sentido, 

chamamos atenção para as contradições dentro do próprio aparelho judiciário e das práticas 

deste em relação às práticas sociais populares. 
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Palavras-chave: Cotidiano; Justiça; Mulher. 

 

Abstract: In 1885, a Portuguese immigrant named Antonio José Nobre was killed by a 

rifle shot in the parish of Vargem Grande, a rural area of Juiz de Fora. All pointed Eliza 

Maria de Jesus as responsible for the crime. Eliza, a woman of 46 years, widow, had a son 

and worked as a seamstress. In addition to their traditional activities, she learned to use fire 

weapons, an object usually handled only by men. Eliza was considered in the prosecution 

as a woman of dubious life. Our goal, therefore, is to discuss both the judicial practice, as 

maintaining an institution of social control, and the popular practices of concubinage and 

illicit relationships, based upon analysis of the refered case. We also intend to discuss the 

scope of action and the social possibilities that were available to a woman in the late 

nineteenth century. Despite all the effort of justice to condemn her, and all the suspicions 

and unfavorable evidence pointing to inappropriate conduct of our character, Eliza got rid 

of the conviction. In this way, we point to the contradictions within the judicial system, and 

its practice in relation to popular social practices in general. 

Keywords: Quotidian; Justice; Woman 

 

Introdução 

 

23 de junho de 1885, véspera de São João, neste dia o arraial de Vargem Grande79, 

distrito de Juiz de Fora, envolvia-se no clima de festividade. Fogueiras e tiros de bombas 

alegravam a localidade, as crianças brincavam na fogueira montada por João Alemão. 

Alguns moradores não resistiram aos requebros e foram se divertir no pagode de São João 

na casa do Faria e só voltaram no raiar do outro dia. Nesta noite de festejos e divertimentos 

um tiro de garrucha não despertou a atenção de ninguém, até que o português Antônio José 

Nobre, foi encontrado caído em frente sua venda. Por alguns instantes seus amigos e 

                                                
79 O povoado de Vargem Grande, atual cidade Belmiro Braga, surgiu às margens do Caminho Novo e foi 
elevado a distrito no ano de 1857. Destacava-se na produção de gêneros alimentícios como café, arroz, feijão, 
milho, farinha de milho, açúcar, rapadura, aguardente, mandioca, farinha de mandioca, polvilho, batata 
inglesa, batata doce, leite, queijos, ovos, carne de porco, toucinho, fumo, amendoim, inhame e diversas frutas 
(Ver: ESTEVES, Albino. Álbum do Município de Juiz de Fora. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1915. P. 
454 - 455).  
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vizinhos acreditaram que Nobre tivesse sofrido um ataque, mas logo perceberam o 

ferimento feito por chumbo no seu peito.80 

O Português Francisco Pereira da Silva, de 42 anos, morava nesta freguesia e 

ganhava a vida como lavrador. Nesta noite, 23 de junho, estava na padaria ajudando a 

enfornar pães, quando o caixeiro Ozório chegou trazendo a notícia da morte de seu 

conterrâneo Antônio Nobre, e que por isso o dono da padaria já estava no local do crime 

junto com outras pessoas. A notícia rapidamente se espalhou pelo arraial, e a rua de frente 

para a casa de negócio do falecido português ficou cercada de gente. Muitos não 

acreditavam na sua morte, outros esqueceram o clima de festividade e voltaram assustados 

para suas casas. Alguns disseram ter visto um vulto que corria pelo cafezal, que circundava 

o arraial, de roupa clara e chapéu, logo após o disparo que atingiu Nobre. Boatos 

começaram a ganhar força, fofocas e dizeres dos outros apontavam para a ex-amasia da 

vítima, Eliza Maria de Jesus, como a autora do crime.  

Eliza Maria de Jesus, após inquérito policial, com a interrogação de diversas 

testemunhas, foi denunciada pela promotoria pública da justiça, e decretada sua prisão 

preventiva no dia trinta de junho de 1885. Sete dias após o assassinato, Eliza foi presa e 

recolhida à cadeia da cidade: 

 

Pelo inquérito junto se acha provado que Eliza Maria de Jesus na noite de vinte 
três do corrente, na freguesia da Vargem Grande disparou um tiro de espingarda 
na pessoa de Antônio José Nobre que lhe ocasionou a morte imediatamente, por 
esta razão, e para evitar a fuga da delinquente, requesito a sua prisão preventiva 
na forma da lei.  

 

Eliza tornou-se ré no processo de homicídio de 11/07/1885 e a partir de agora se 

tornará nossa personagem principal.  

As fontes criminais, muito utilizadas pela historiografia nas últimas décadas, “têm 

revelado suas possibilidades também para o estudo das relações de gênero, principalmente 

quando se referem a crimes passionais”81. Nesse artigo, vamos analisar o processo de 

homicídio de Antônio José Nobre e, através dele, abordar os conflitos entre a realidade 

cotidiana e as regras estabelecidas pelas normas jurídicas – o Código Penal – e também as 

                                                
80 Toda a reconstituição desta história foi feita com base nos depoimentos do processo, referente ao crime de 
homicídio. ARQUIVO Histórico de Juiz de Fora (AHJF). Fundo Fórum Benjamin Colucci. Processo de 
Homicídio, 11/07/1885. 
81 GONÇALVES, Andréa Lisly. História e Gênero. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2006. P. 129. 
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normas de comportamento difundidas pela Igreja e pelo Estado Imperial. Segundo Martha 

Abreu, “é nos momentos de conflito que os papéis sexuais e os valores relacionados ao 

comportamento ficam mais explícitos”82. 

Além disso, é possível construir explicações válidas do social a partir das versões 

conflitantes apresentadas por diversos agentes sociais. Talvez, só porque existem versões 

ou leituras divergentes sobre os fatos é que se torna possível ao historiador ter acesso às 

lutas e contradições inerentes a qualquer realidade social. Pois, é na análise de cada versão 

no contexto de cada processo e na observação da repetição das relações entre as versões 

em vários processos, que podemos desvendar significados e penetrar nas lutas e 

contradições sociais que se expressam83.  

Contudo, Cauefield atenta para o problema da mediação oficial, ou seja, temos que 

nos basear em depoimentos registrados por escrivães da Polícia ou da Justiça, promotores e 

advogados. “A linguagem técnica provavelmente obscurece as nuanças dos testemunhos 

originais”84. Entretanto, é possível encontrar evidências de como vítimas, réus e 

testemunhas descrevem, além dos acontecimentos que motivaram a ação, os diversos 

relacionamentos sociais e condutas morais que ajudam a traçar os limites e as noções da 

moralidade comum. “Ao remontar o crime, o processo denuncia o quadro das tensões 

sociais que o geraram”85. 

 

Eliza Maria de Jesus: uma mulher de “vida duvidosa”? 

 

Eliza Maria de Jesus, natural de Dores do Rio do Peixe, aos 44 anos de idade era 

viúva e tinha um filho de seu falecido marido, o menino chamava-se Vicente. Por volta de 

1869 resolveu-se mudar para Vargem Grande, onde ganhava a vida como costureira.  

                                                
82 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas perdidas: os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro 
da Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. P. 25. 
83 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim. O cotidiano dos trabalhadores na belle époque. São 
Paulo: Brasiliense, 1986. Pp. 23 
84 CAUEFIELD, Sueann. Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro 
(1918-1940). Campinas: editora da UNICAMP/Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, 2000. P. 
34. 
85 GUIMARÃES, Elione Silva. Violência entre parceiros de cativeiro: Juiz de Fora, segunda metade do 
século XIX. São Paulo: Fapeb, Anablume, 2006. P. 43. 
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Convém destacar que, entre as camadas mais baixas, não era incomum, a mulher 

viver sozinha com sua prole, ilícita ou não, trabalhando, informalmente, para sustentá-la e 

criá-la na ausência de um pai.86 

No arraial, em meados da década de 1880, acabou por conhecer Antonio José 

Nobre, um moço português, bem mais novo que ela, pequeno negociante da localidade, 

que mantinha uma venda. Antônio Nobre e Eliza amasiaram-se, viveram juntos sobre o 

mesmo teto por quase um ano, mas vez ou outra se desentendiam e separavam-se. Antonio 

tinha o gênio forte, já Eliza era muito ciumenta. As idas e vindas entre o casal também 

contribuíram para que ela fosse a principal suspeita de ter assassinado seu amásio. No auto 

de perguntas do inquérito policial, ela declarou que “de sexta-feira para sábado, três dias 

antes do acontecimento [do homicídio] a declarante pernoitou em casa de Nobre, sendo 

porém certo que costumaram ficar indiferentes um para com outro, mas por pouco tempo 

(...)”. Contudo, ela afirmou que no dia do crime estavam em “estado de indiferença”. 

No dia 26, no cartório de Vargem Grande, Eliza foi interrogada sobre o fato 

criminoso, já colocada na condição de ré: 

 

Perguntado como se tinha passado o fato alegado na participação que lê do 
inspetor? Respondeu que no dia em que foi assassinado Nobre, ela testemunha 
estava doente e que tinha tomado um suador, e estava só em casa porque seu 
filho menor de nome Vicente havia saído para brincar na fogueira de João 
Alemão, pelo que, a declarante por ter de tomar o suador, recomendou ao mesmo 
menor que quando voltasse do seu divertimento, entrasse pelos fundos, porque 
não lhe podia abrir a porta da frente depois do suador e lhe deixaria aberta a 
porta dos fundos. Que nessa noite, véspera de São João haviam fogueiras e tiros 
de bomba no arraial que por isso voltando seu filho ainda cedo e lhe dizendo que 
Nobre tinha tido um ataque a declarante nada suspeitou mesmo porque ela sabia 
por ter morado com o dito Nobre que ele tinha ataques. No dia seguinte indo a 
casa de Jannuario Antonio Correa dizendo-lhe que soube por seu filho que Nobre 
tinha tido um ataque na véspera, então Jannuario disse a ela declarante: ataque! 
Ataque! Ele está n’outra vida! 

 

Informação recorrente no inquérito, sempre retomada como pergunta no 

depoimento das testemunhas, era o fato de Eliza saber atirar com armas de fogo. Este 

                                                
86 Sobre essa discussão ver: AREND, Silvia Maria Fávero. Amasiar ou Casar? A família popular no final 
do século XIX. Porto Alegre: ed. Universidade/UFRGS, 2001; LOPES, Eliane Cristina. O Revelar do 
Pecado: Os Filhos Ilegítimos na São Paulo do Século XVII. São Paulo: Annablume: FAPESP, 1998;  
PERARO, Maria Adenir. Bastardos do Império: família e sociedade em Mato Grosso no século XIX. São 
Paulo: Contexto, 2001; SAMARA, Eni de Mesquita. A família brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2004 – 
(Coleção Tudo é história; 71). 
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instrumento contundente era tido como pouco comum o seu manuseio pelas mulheres. No 

entanto, Eliza fazia uso deste tipo de arma no interior de sua casa para matar animais que 

invadiam seu quintal. Inquirida sobre esta prática Eliza respondeu que sabia atirar e que já 

teve arma de fogo, porém, já algum tempo não possuía armas, “sendo certo que comprou a 

quatro meses mais ou menos  uma espingarda a Ignácio filho de Beatriz (...), mas que esta 

espingarda ela deu a seu sobrinho José filho de Maria Magdalena sua irmã casada com 

José Cerqueira”. 

A pessoa indicada por Eliza, de quem ela havia comprado uma espingarda há 

alguns meses antes, era Ignácio da Silva Nunes, carpinteiro, solteiro, de vinte e sete anos 

de idade, natural de Parahyba do Sul. Em seu depoimento, as autoridades o perguntaram se 

Eliza “sabia dar tiros de espingarda e se era boa atiradeira e certeira?” Ele respondeu que 

sim, completando que sabia que ela possuía espingarda em casa. Questionado sobre de 

quem Eliza havia comprado a espingarda, declarou ter sido ele o vendedor, e mais: 

 

perguntado em que tempo ela testemunha vendeu a ela Eliza a espingarda? 
Respondeu que de março para abril deste ano, e que dissera a ela testemunha que 
comprara a dita espingarda para matar gatos e cachorros, e que sabia mais que 
nessa ocasião ela Eliza queria comprar uma espingarda de Adão escravo de João 
Christiano. 

 

Ignácio aponta a para a possibilidade de Eliza realizar a compra de uma espingarda 

das mãos de um escravo, guardemos essa informação, que discutiremos em momento mais 

oportuno. 

 Outro elemento que aumentou as suspeitas de ter sido Eliza a responsável pelo 

assassinato, foi um par de chinelos encontrados perto do local do crime, numa caixa d’água 

perto da casa da vítima Antônio Nobre. Interrogada sobre os chinelos, Eliza argumentou 

que havia ali deixado-os alguns dias antes. Vejamos suas palavras transcritas no 

interrogatório: 

 

Respondeu que são seus e que ali os deixara sábado vinte do corrente pela 
manhã, isto porque indo a caixa d’água em companhia de Nobre molhara os 
chinelos e tendo de subir um pouco para procurar ninhos de suas galinhas que 
punham no cafezal acima da caixa, os chinelos molhados ficaram em caminho e 
de volta descendo dele esqueceu por querer adiantar-se de uma outra mulher na 
panha d’água no chafariz, pois que essa mulher é uma preta velha de nome 
Lucinda que aqui reside aproximava-se também com seu barril e a água sendo 
pouca quem primeiro chegasse era mais bem servida.  
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 Mas não seriam somente os chinelos os únicos problemas enfrentados por Eliza. 

As perguntas feitas às testemunhas no inquérito, e as próprias declarações de algumas 

destas testemunhas já demonstravam um pré-julgamento da acusada.  

No depoimento do português Manoel Martins da Silva, de trinta e quatro anos de 

anos de idade, pedreiro em Vargem Grande, foi perguntado pelas autoridades se Eliza tinha 

sido amasiada com o falecido Antônio J. Nobre, sua resposta transcrita pela tinta do 

escrivão foi a seguinte: “era público e notório as relações ilícitas da indigitada com o 

assassinado”.  Ao ser perguntado sobre o fim da relação entre a acusada e a vítima, Manoel 

respondeu que ouviu da boca do próprio assassinado que não queria mais relações com 

essa mulher. A questão do manuseio da espingarda é levantada nas perguntas subsequentes 

feitas à testemunha: “perguntado se a indigitada tinha por costume dar tiros de espingarda 

mais ou menos certeiros? Respondeu que sim, com especialidade em gatos, onde a 

testemunha nunca a viu errar um tiro”. De acordo com o depoimento registrado no 

processo, Manoel Martins da Silva ainda faz uma grave acusação a Eliza, vejamos:  

 

Disse mais a testemunha que a indigitada penetrando em sua casa, retirara sem 
ordem sua uma espingarda de dois canos pertencente a ele testemunha a qual 
dando falta da dita espingarda, dirigiu-se em companhia de José Marques e José 
[Lorena] a casa de Eliza pedindo a entrega de sua arma ao que ela imediatamente 
efetuou, sem poder precisar o dia em que se deu esse fato. 

 

Seria Eliza, além de assassina, uma ladra? Ela se defende da acusação, e afirma não 

ter levado a espingarda da casa de Manoel Martins. Na sua versão deste acontecimento, há 

muitos meses atrás, quando estava na casa desta testemunha, tirou da parede a “dita 

espingarda para matar um gato, mas que aparecendo o menino Antonio filho de Bibiana 

amasia de Martins, a declarante tornou a por a espingarda no mesmo lugar”. Porém, 

Bibiana, a dita amásia de Manoel, que nos poderia trazer mais informações sobre esta 

acusação, não foi chamada para depor. 

Outro exemplo que pode demonstrar o conteúdo acusador das perguntas é o 

depoimento de Emydio José Ferreira, primeira testemunha do inquérito:  

 

Perguntado se a testemunha sabia que o falecido Nobre tinha em sua casa, digo 
sua companhia, uma mulher de vida duvidosa, de nome Eliza Maria de Jesus? 
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Respondeu que viverão juntos, mas que pouco tempo tinham rompido estas 
relações, por meio de uma desavença, isto dito pela dita Eliza a ela testemunha. 
(...) Perguntado se sabia que a ex-amásia do assassinado tivesse comprado 
roupas de homem próprias para disfarce? Respondeu que nada sabe. 
Perguntado se a testemunha sabia que essa mulher tinha uma espingarda 
propriedade sua, e que manejava esta arma com proficiência pouco vulgar no 
seu sexo? Respondeu que ouviu diversas vezes tiros no lugar da residência de 
Eliza e atirar gatos mortos a chumbo para o monturo. Não sabendo porém se 
estes tiros eram dados por ela visto serem dados no interior da casa que residia. 
(grifos nossos) 

 

Encontramos em alguns depoimentos, a pergunta que menciona as roupas 

masculinas que Eliza supostamente teria comprado para disfarce. A lavadeira Maria 

Marcellina da Silva, em seu depoimento declarou que “ouviu dizer que Eliza tinha 

comprado em casa de negócio de João Alemão uma Japona e um chapéu de palha (...) 

quem lhe disse foi ‘Roberta de Tal’”. Interessante destacar que Maria Marcellina declara 

ser inimiga de Eliza, mas não esclarecendo os motivos desta inimizade. Outra lavadeira, 

Firmina Maria da Conceição, disse que ficou sabendo das roupas por Maria Marcellina (ou 

Maria Victallina, esta testemunha aparece com os dois nomes durante o processo).  Os 

processos criminais, apesar da riqueza de informações, se apresentam muitas vezes como 

um quebra-cabeça cheio de buracos. Muitas das peças não nos são dadas, e cabe à nossa 

destreza de historiadores, inferir e usar da sensibilidade para compor imagens e reconstituir 

um cenário que foi real, mas que agora só pode existir desta forma, imagético. No entanto, 

esse esforço do historiador, não corresponde à invenção ou à ficção, estamos limitados pela 

fonte. Testemunhas revelam informações que em seguida são desmentidas por outros 

depoimentos; apontam para pessoas que não são chamadas a depor, ou fazem declarações 

que nem sempre são possíveis de se comprovar, mas, sempre apontam para uma 

possibilidade, mesmo que não totalmente concreta. Vasculhando pelo processo, revirando 

os depoimentos, em meio aos nomes, lugares, e fatos, desviamos nosso olhar rapidamente 

perseguindo os detalhes. O “ouvir dizer”, quase sempre indica um boato, uma informação 

que circula de boca em boca, ou mesmo uma fofoca. Roberta que disse para Maria que 

disse para Firmina. A lavadeira lavando roupa, fala para a outra lavadeira, da roupa que a 

costureira comprou.  

Em meio a tantas vozes, encontramos o depoimento de João Christiano Dibbern, 

um senhor de 60 anos, negociante, natural da “Alemanha”. Conhecido pelos moradores de 

Vargem Grande como João Alemão, no dia do crime, por ser véspera de São João, fez uma 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 64

fogueira que atraiu a presença de muitas pessoas, principalmente das crianças que se 

divertiam com o clima descontraído da festa87. Inquirido se Eliza havia comprado em sua 

casa de negócio uma Japona e um chapéu de palha, João Alemão declarou: 

 

Não, apenas por uma caçoada, indo Eliza perguntar-lhe se tinha flanela para 
vender, para ela fazer um paletó, ela testemunha por gracejo apresentou-lhe a 
flanela e não servindo a flanela ela Eliza não comprou, e ela testemunha 
apresentou-lhe uma Japona (por gracejo como já disse) ao que ela Eliza vestiu-se 
com ela, e ela testemunha (também por gracejo) pôs-lhe um chapéu de palha na 
cabeça, assim vestida também por gracejo, ela Eliza veio até a casa do 
[Conrado], e voltando deixou-lhe tanto a japona como chapéu em casa. 

 

Muitas testemunhas afirmaram terem visto logo após o disparo que matou Antonio 

Nobre, uma pessoa de roupa clara correndo pelo cafezal acima, mas não conseguiram 

distinguir se era homem ou mulher. Logo, o fato de Eliza ter sido vista saindo da casa de 

negócio de João Alemão vestida de japona e chapéu, contribuiu para que seus vizinhos 

aumentassem as suspeitas sobre sua culpa no homicídio de seu ex-amásio. No entanto, não 

devemos minimizar a força que o “boca a boca”, os comentários, o ouvir dizer e as fofocas 

exercem, principalmente em pequenas comunidades. Tanto que a justiça, tomando 

conhecimento dos comentários sobre o comportamento de Eliza, tratou de inserir diversas 

perguntas  no interrogatório das testemunhas, a fim de comprová-los. 

As acusações contra Eliza se avolumavam à medida que os depoimentos eram 

tomados. Assassina, ladra, delinquente, mulher de vida duvidosa, de comportamento 

inadequado para seu sexo, foram alguns dos adjetivos recorrentes. No entanto são outros 

elementos que a partir de agora queremos destacar. Além do suposto comportamento de 

Eliza, são de grande valia as informações que nos foram possíveis recuperar, neste 

processo, sobre seu relacionamento com Antonio José Nobre, o imigrante Português. 

 

Antonio Nobre e Eliza: um relacionamento conturbado?  

 

A partir da segunda metade do século XIX, em nome da civilização e da 

modernidade, a população passava a ser alvo do Estado Imperial, com vistas a adequá-la a 

                                                
87 Martha Abreu aponta em seus trabalhos, que o historiador memorialista Mello Moraes Filho (1844-1919) 
relatava a “véspera de São João” como uma das manifestações culturais, dos costumes e tradições religiosas e 
populares no século XIX. Ver: ABREU, Martha Campos. Festas e Cultura Popular na Formação do “Povo 
Brasileiro”. Revista Projeto História. PUC/SP - São Paulo, n. 16, pp. 143-167, 1998. 
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novos padrões culturais europeus. Daí a preocupação com a conduta moral, com a saúde, 

com a vida sexual dos casais e dos solteiros. Assim, além da família verdadeiramente 

constituída, do casal que houvesse contraído núpcias na Igreja, os olhares também se 

voltaram para os concubinos, aqueles que conviviam sob o mesmo teto com os filhos, ou 

ainda, o casal que esporadicamente se encontrava88.  

O matrimônio era visto, tanto pelo Estado, como pela Igreja, como alternativa para 

moralizar as famílias. Contudo, como a historiografia já demonstrou, entre as camadas 

mais baixas da população, as uniões consensuais eram largamente disseminadas e seriam 

uma maneira de organizar o trabalho e a sobrevivência.  

Havia ainda as dificuldades para arranjar casamentos. “Normalmente, essa 

dificuldade vinha associada à falta de recursos, reforçando a idéia de que o matrimônio 

dependia da situação financeira dos noivos”89. Além disso, o viver amasiado era uma 

opção e o concubinato em detrimento ao casamento oficial ocorria devido a um somatório 

de motivos: 

 

As dificuldades de sobrevivência, a ausência de propriedades e a instabilidade 
econômica somavam-se a um costume antigo e a uma dificuldade em se lidar 
com referencias institucionais pertencentes a outras camadas sociais. Mais ainda, 
as pessoas comuns que se amasiavam certamente não apenas se adaptaram a uma 
circunstancia de vida, muitas delas fizeram uma opção dentro de um universo 
cultural e, assim, agiram de acordo com as regras de conduta existentes. 90 

 

 Podemos afirmar ainda que, entre as camadas populares, havia uma moral mais 

flexível e organizações familiares diferenciadas, com grande número de uniões 

consensuais e a presença de filhos ilegítimos. Havia ainda uma maior flexibilidade na 

escolha do cônjuge ou companheiro e os amasiamentos constituíam uma forma comum de 

relacionamento. Portanto, a sociedade brasileira vivia mergulhada numa dupla moralidade. 

De um lado, a imposição das leis, regras e normas por parte do Estado e da Igreja, e de 

outro, a realidade cotidiana, que aceitava as uniões consensuais.  

                                                
88 PERARO, Maria Adenir. O princípio da fronteira e a fronteira de princípios: filhos ilegítimos em Cuiabá 
no séc. XIX. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 19, nº 38, 1999. P. 57. 
89 SAMARA, Eni de Mesquita. A família brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2004 – (Coleção Tudo é 
história; 71). P. 50-51. 
90 ESTEVES, Martha de Abreu. Op. Cit., p. 190. 
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Além de sua condição de inferioridade jurídica, por ser mulher, Eliza era 

marginalizada ainda por manter uma conturbada relação com Antonio Nobre, relação esta 

tida como ilícita.  

No entanto, o desenrolar dos autos nos desvia de Antônio José Nobre, o imigrante 

português. Visto que, sua amásia Eliza Maria de Jesus, transformou-se na personagem 

principal desta história e Nobre em um mero coadjuvante, sobre o qual o processo criminal 

quase não nos dá informações. De qualquer forma, os poucos indícios que dispomos nos 

revelam que ele era um negociante, possuía uma venda onde fora encontrado morto. 

Durante o seu último ano de vida manteve relações com Eliza, e morou junto com ela 

durante esse período. Essa talvez seja a principal informação que recuperamos sobre este 

português: a mulher com que foi amasiado – uma viúva de 46 anos, costureira, analfabeta, 

mãe de um filho. Mas o que levaria às brigas e ao desentendimento do casal? Quais 

motivos poderiam ter levado Eliza à possibilidade de assassinar seu amasio? Ou, o que 

levaria a tantos vizinhos do casal, testemunhas no processo, a apontarem Eliza como a 

autora do crime? 

Como pudemos observar no  depoimento de Manoel Martins da Silva, o mesmo 

que acusou Eliza de ter furtado uma espingarda de sua casa, as notícias sobre as brigas e 

desavenças do casal eram de conhecimento dos moradores do arraial. Manoel declara em 

seu depoimento que ouviu da boca de Antônio, que ele não queria mais relações com Eliza. 

Ignácio, a testemunha que vendeu uma espingarda para a acusada, também fornece 

informações sobre o relacionamento do casal:  

 

Perguntado se Eliza vivia com o falecido Nobre? Respondeu que sim. 
Perguntado se sabia se entre eles tinha havido alguma desavença? Respondeu 
que sim por ouvir da boca da mesma Eliza (...) Disse mais a testemunha que 
Eliza lhe disse que no tempo que estava em casa do falecido Nobre, este a 
maltratara muito, porém, que ela testemunha sempre os via brincando. 

 

Depois que o depoimento já havia se encerrado, sua leitura feita, já pelo momento 

das assinaturas, o escrivão cessou o encerramento dizendo: “Em tempo. Disse mais a 

testemunha que ouvia dizer por muitas vezes por boca de Eliza de tal que o Nobre havia de 

pagá-la”. Posto isso, o escrivão dá por encerrado o depoimento. A maioria das testemunhas 

afirma saber das relações do casal e de suas desavenças. Manoel e Ignácio são apenas dois 
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exemplos que destacamos por apontarem os possíveis conflitos do casal, assim como, seus 

momentos de descontração e brincadeiras. 

Antonio e Eliza brigavam e brincavam, separavam-se e buscavam a reconciliação, 

um relacionamento aparentemente conturbado. Mas, quais indícios nos foram possíveis 

encontrar nas folhas do processo, que apontassem a motivação para, tanto Eliza dizer que 

Nobre a maltratara, quanto para Nobre dizer que não queria mais manter relações com 

Eliza? 

O português Manoel Martins da Silva, chamado novamente a depor, disse que 

Antonio Nobre havia contado para ele, Joaquim de Souza Castro e Francisco Caputo, que 

não queria mais saber de Eliza. De acordo com Manoel, Nobre teria a encontrado “envolta 

em um chale [sic], na companhia de Emygdio José Ferreira”, sugerindo uma possível 

traição de Eliza. Retomando a questão da espingarda, ele completou: 

 

Em fevereiro desse ano, a ré que tinha muita confiança em sua casa, lá entrara e a 
noite quando ele testemunha procurou sua espingarda não encontrou e 
perguntando a sua caseira91, esta disse que a espingarda devia estar no lugar 
aonde havia deixado. Não encontrando imaginou que quem tinha tirado a 
espingarda fora a ré, que entrara em sua casa qualquer hora e que havia dito que 
atiraria em Ignácia de tal caseira de Manoel Joaquim de Carvalho quando essa 
passasse para o banho, e se pudesse também atiraria em Antonio José Nobre, isto 
por motivos de ciúmes, pois que a ré fazia acompanhar Nobre por um menino de 
nome Vicente filho da ré, quando o mesmo Nobre as vezes descia em direção da 
casa de Caputo tendo de passar pela casa de Ignácia (Grifos nossos) 
 

 

Esta mesma testemunha aponta para ameaças que Eliza teria feito, por causa de 

seus ciúmes, e também a acusa de ter levado de sua casa uma espingarda. 

Contraditoriamente, nesse mesmo depoimento, quando perguntado sobre os antecedentes 

de Eliza, disse que “sabe ser ela pacifica e trabalhadeira”. Novamente, quando o 

depoimento já estava terminado, o escrivão interrompeu o encerramento: 

 

Em tempo. Declarou mais a testemunha, sendo perguntado pelo Juiz o seguinte: 
que depois do fato da espingarda que acima referiu, Nobre passou a comer 
durante alguns dias em casa dele testemunha, e depois da sua mudança, dele 
testemunha, passou Nobre a comer em casa do Caputo, e não em companhia da 

                                                
91 Caseira é o mesmo que concubina. Ver: FIGUEIREDO, Cândido. Dicionário da Língua Portuguesa. 
Vol. 1. 12ª Edição. Lisboa: Livraria Bertrand; Rio de Janeiro: M. W. Jackson, Inc., 1949. P. 560. 
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ré como antes fazia. Declarou mais que no mês de Abril e Maio mais ou menos 
fez Nobre uma casa nova para onde passou o negocio, indo segundo lhe disse 
Nobre ficar a noite em casa de Eliza, pois não tinha cama na casa nova e que 
recebeu uma cama vindo do Rio por intermédio de Caputo poucos dias antes do 
assassinato. Disse mais que enquanto fazia a casa Nobre pagara quinze mil reis a 
ré para cozinhar para seus camaradas empregados nessa obra sendo os 
mantimentos fornecidos por Nobre 

 

Eliza atribuiu essas declarações a uma vingança de Manoel Martins, que de acordo 

com ela era seu inimigo. Pressionando a ré, as autoridades judiciais lhe perguntaram se não 

era certo que ela estava de relações cortadas com Nobre e que ela havia dito que ele a 

pagaria: 

 

Respondeu que ela respondente não havia cortado relações com Nobre, porém 
sim três ou quatro dias antes do assassinato ela respondente achava-se 
amolestada com Nobre, e que quanto ao fato de se dizer que ela respondente se 
vingaria de Nobre ela explica – que na ocasião que Nobre lhe prometera que ia 
edificar uma casa para sua moradia afim de apartar-se dela respondente por uma 
vez que ela interrogada lhe dissera que tal não fizesse pois que alem de nada 
servir visto que ela de sua casa vigiaria e alem disso poderia lhe fazer muito mal 
mas não no sentido de tirar-lhe a vida mas sim que havia de armar aos 
fazendeiros que ele negociava com escravos diversos em compras de cafés assim 
como de homens livres que lhe vendiam furtos. 

 

Ignácio, a testemunha que vendeu uma espingarda a Eliza, como ressaltamos 

anteriormente, apontou para a possibilidade de Eliza realizar a compra de uma arma das 

mãos de um escravo. Agora, em seu interrogatório, ela declarou que seu ex-amásio 

realizava atividades ilegais, comprando café de escravos e outros produtos furtados para 

provavelmente renegociar em sua venda, uma fonte complementar de recursos. O mais 

interessante, é que Eliza admite a possibilidade de utilizar esta situação como ameaça para 

que seu amásio não a deixasse.  Tais declarações trazem a tona as conexões existentes 

entre homens livre e escravos e as palavras de Eliza revelam um outro lado do imigrante 

Nobre, que também praticava um comércio ilegal, como um receptador de mercadorias 

roubadas. Esta declaração também nos sugere que o crime pode ter tido outra motivação, e 

assim contribuído para inocentar Eliza, descaracterizando o crime como resultado de um 

ato passional. 

 

A sentença - considerações finais 
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A busca dos relacionamentos amorosos permite resgatar alguns dos laços afetivos 

que estes imigrantes estabeleceram na nova terra. Neste caso, temos um português que se 

amasiou com uma brasileira, morou sob o mesmo teto que ela e o filho. Teria sido um 

exemplo da divergência entre o discurso jurídico-moralista com as práticas populares92? 

Eliza enfrentou uma série de preconceitos, e sua condição de mulher já a colocava em 

desvantagem perante a sociedade em que vivia. Uma viúva, que sustentava seu filho, 

mantinha relações ilícitas com um português, e ainda sabia manipular armas de fogo, 

instrumento de caráter tipicamente masculino. Aos olhos de muitos de seus 

contemporâneos, Eliza já era condenada pela sua própria vida errante. No entanto, para 

nossa surpresa, a vertente acusatória sobre Eliza não se sustentou nos autos e a versão da 

defesa saiu vitoriosa com a absolvição da ré em sete de dezembro de 1885, a promotoria 

apela da decisão, porém o processo não teve continuação.  

Nossa personagem esteve impregnada de elementos conflitantes: era apontada 

como assassina, e ao mesmo tempo como pacífica e trabalhadora. A “voz pública” a 

indicava como autora do crime, mas quando interrogados se achavam ser ela capaz de 

cometer tal delito, grande parte as testemunhas diziam que não. E apesar de todo o esforço 

da justiça em condená-la, Eliza acabou sendo absolvida.  

Atentamos para as contradições dentro do próprio aparelho judiciário e das práticas 

deste em relação às práticas sociais populares. E apesar de todos os indícios e elementos 

desfavoráveis que apontavam para um comportamento inadequado de nossa personagem, 

Eliza acabou se livrando da condenação. Se foi vítima da sua própria vida, não assumiu 

este papel para si. Viveu de seu próprio trabalho e cuidava de seu filho.   

Ao longo do processo, através de nossa personagem é possível perceber os dilemas 

enfrentados pelas mulheres do final do século XIX, especialmente as das camadas mais 

baixas, que tinham que trabalhar fora para garantir seu sustento e de sua prole. Apesar das 

pressões da Igreja e da sociedade tradicional, Eliza, assim como outras mulheres de sua 

época, não tolerava certos comportamentos, escolheu seus parceiros amorosos e não se 

preocupou em oficializar uma segunda união, mesmo à custa de fofocas e olhares tortos.  

Além disso, não bastava à mulher provar sua inocência quando era acusada de um 

crime, seria necessário também comprovar seu comportamento honesto. E Eliza não tinha 

                                                
92 Sobre essa discussão ver: AREND, Silvia Maria Fávero. Amasiar ou Casar? A família popular no final 
do século XIX. Porto Alegre: ed. Universidade/UFRGS, 2001. 
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o padrão de comportamento e conduta que esperado para uma mulher de sua época, já que 

nem sempre adotava uma posição submissa, mesmo sendo discriminada pela sociedade e 

sua força repressora, personificada nas práticas judiciárias de controle social e também da 

Igreja. De todas as adversidades experimentadas em sua vida, enfrentar a justiça e ser 

absolvida, provavelmente foi um de seus maiores desafios.  

Se Eliza foi capaz de assassinar seu ex-amásio, por ciúmes ou vingança, longe de 

ser vítima, tomou para si as rédeas do seu destino, avançou sobre as regras sociais e nos 

mostrou que os comportamentos não são determinados, e por vezes são os mesmos 

contraditórios. E se não foi a justiça de sua época capaz de condená-la, quem somos nós 

para julgá-la. 
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Balanço Historiográfico sobre o Tema da Constituição do Mercado de 

Trabalho em Minas Gerais 

 

Mariana Eliane Teixeira93 

 

Resumo: Na segunda metade do século XIX, o sistema de trabalho baseado no escravismo 

dava mostras de que seu fim estava próximo. Em face disso, os debates políticos em torno 

da constituição de um mercado de trabalho livre no Brasil se intensificaram, e a alternativa 

de contratar trabalhadores imigrantes tornou-se viável para muitas províncias brasileiras, 

principalmente aquelas que se destacavam na produção cafeeira. Na província de Minas 

Gerais, as discussões sobre o iminente fim do trabalho escravo iniciaram na década de 

1870 e podem ser percebidas nos relatórios de província e nos jornais de inúmeras 

localidades. No entanto, é importante ressaltarmos que Minas Gerais apresenta diferenças 

regionais consideráveis no seu território, o que nos faz refletir, que, o processo de 

constituição do mercado de trabalho livre não se deu da mesma maneira para toda a 

província. Pensando nesse contexto histórico e nas diferenças regionais da província, 

propomos por meio deste artigo fazer um levantamento historiográfico das principais 

pesquisas que buscaram entender a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre em 

Minas Gerais, levando em consideração suas diferenças regionais e a opção dessas regiões 

pela mão-de-obra imigrante.  

Palavras-chave:   1) Mão-de-obra 2) Imigrantes 3) Minas Gerais 

Abstract: In the second half of the nineteenth century, the work system based on slavery 

was ending. Thus, the political discussions surrounding the establishment of a free labor 

market in Brazil has intensified, and the alternative of hiring immigrant workers became 

viable for many Brazilian provinces, especially those who stood out in coffee production. 

In the province of Minas Gerais, the discussions about the imminent end of slavery began 

in the 1870s and can be seen in reports of the province and in the newspapers of many 

                                                
93 Aluna do programa de mestrado em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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locations. However, it is important to note that Minas Gerais has considerable regional 

differences in its territory, which makes us think that the process of formation of the free 

labor market did not happen the same way throughout the province. When thinking about 

this historical context and regional differences of this province, we propose, through this 

article, the making of a historical and graphical review of the principal researches that 

attempted an understanding of the substitution of slave labor by free labor in Minas Gerais, 

taking into account regional differences and the choice of these regions on the immigrant 

work. 

Keywords: 1) Labor force 2) Immigration 3) Minas Gerais 

 

Introdução 

 

O tema da substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre no Brasil foi bastante 

debatido, tanto por historiadores, quanto por sociólogos e o cerne deste debate era quase 

sempre a província de São Paulo. Sem sombra de dúvidas, a escolha em explicar esse 

fenômeno partindo do exemplo paulista tinha uma razão de ser, pois São Paulo era o 

principal pólo econômico do país nessa época, devido à grande capacidade de produção e 

exportação de café.  

Todavia, o processo de formação de um mercado de trabalho livre não foi uma 

particularidade paulista; as demais províncias brasileiras vivenciaram esse processo com 

ritmos diferentes, nem sempre buscando as mesmas alternativas paulistas para enfrentar a 

possível falta de mão-de-obra. Isso mostra a nós historiadores e demais pesquisadores do 

assunto, que, os estudos voltados a essa temática não se encontram esgotados, tendo-se em 

vista os diferentes desdobramentos da questão da constituição da mão-de-obra livre nas 

várias localidades do Brasil. 

Amparados nessa convicção, a proposta central desse artigo é fazer um 

levantamento da bibliografia sobre o tema da formação do mercado de trabalho livre na 

província de Minas Gerais, no final do século XIX, mostrando as questões que já foram 

sanadas e as lacunas ainda existentes.  

 

Um panorama da economia mineira no Oitocentos  
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No início da década de 1980 alguns historiadores começaram rever a trajetória 

econômica percorrida pela província de Minas Gerais depois do ciclo do ouro, 

desconstruindo assim, a idéia de que a economia mineira havia entrado em declínio. O 

ponto de partida para essa inquietação, e que fundamentou os trabalhos de Roberto Martins 

e outros pesquisadores era o fato de que, durante o Oitocentos - ou seja, um período pós-

mineração - Minas possuía o maior plantel de escravos do Brasil (MARTINS, 1980). Na 

esteira dessa constatação, vários outros trabalhos procuraram entender quais atividades 

econômicas eram desempenhadas nas terras mineiras e quais seriam as reais proporções 

dessas atividades, tendo em vista que elas necessitavam de um grande número de escravos. 

Esses trabalhos, fundamentados em árduas análises de arquivos jurídicos (inventários e 

testamentos), recenseamentos, mapas populacionais, listas nominativas, dentre outras 

fontes, puderam mostrar que Minas Gerais, depois do período de extração do ouro, 

envolveu-se em atividades agropecuárias para seu próprio abastecimento e também para o 

abastecimento de outras províncias, como por exemplo, o Rio de Janeiro (GRAÇA FILHO, 

2002). 

Além da forte atividade agropecuária desempenhada pela província para não 

sucumbir à decadência e estagnação, percebemos algumas atividades de cunho industrial 

destacando-se a siderurgia e a produção têxtil, como nos mostrou as pesquisas de Douglas 

Libby, ao tentar compreender o funcionamento da complexa sociedade mineira do século 

XIX. 94 Para esse autor, o desenvolvimento da indústria mineira tanto têxtil, quanto 

siderúrgica, relacionava-se à magnitude da produção agrícola de Minas; em outras 

palavras, a produção agropecuária, desencadeava também toda uma produção de 

manufaturas em Minas Gerais (LIBBY, 1988: 353). Esses trabalhos citados acima 

procuraram demonstrar que a estagnação da economia mineira no século XIX não passava 

de um verdadeiro mito, e mesmo dedicando-se à atividade agropastoril, a economia de 

Minas Gerais mostrava-se dinâmica e consumia em suas atividades o maior plantel de 

escravos do país.  

Contudo, mesmo diante de todos esses trabalhos, nos vemos ainda diante de 

algumas lacunas que precisam ser tangenciadas pelos trabalhos historiográficos. As 

                                                
94 O conceito de “Indústria” aqui utilizado está relacionado à transformação de matérias primas em artigos 
acabados; Ver: LIBBY, Douglas Cole. Transformação e Trabalho em uma economia escravista: Minas 
Gerais no século XIX. São Paulo, Editora Brasiliense: 1988, p. 14. 
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pesquisas que temos até agora sobre a economia mineira durante o século XIX não 

conseguem abarcar todas as diversas regiões do território mineiro, devido à sua diversidade 

e extensão. Longe de ser uma província homogênea, Minas apresenta-se a nós, marcada 

por fortes diferenças regionais, endossando assim, a noção que a compara a um verdadeiro 

mosaico econômico, social e cultural. Isso nos faz pensar que, a substituição do trabalho 

escravo pelo trabalho livre não se deu da mesma maneira em todas as regiões, tendo-se em 

vista a grande diversidade entre as mesmas. A seguir, veremos como algumas regiões e 

cidades mineiras solucionaram o problema da falta de mão-de-obra decorrente do fim do 

sistema escravista e se essas soluções apresentam alguma conformidade. 

 

As diferenças regionais e as alternativas para a formação de um mercado de trabalho 

livre  

 

Zona da Mata  

 

O trabalho referencial sobre esse tema para a Zona da Mata é a dissertação de Anna 

Lúcia Duarte Lanna, A transformação do trabalho: a passagem para o trabalho livre na 

Zona da Mata Mineira, 1870 – 1920. A Zona da Mata destaca-se dentro da província de 

Minas Gerais, na segunda metade do século XIX, devido à alta produção de café, 

constituindo-se na principal região mineira que produzia em larga escala para exportação. 

Segundo Anderson Pires, a produção cafeeira da Zona da Mata, mesmo distante da 

excêntrica produtividade paulista, deve ser analisada como uma região de alta 

produtividade, tendo se em vista que ela produzia mais café que alguns países da América 

Latina produtores desse grão no período aqui estudado (PIRES, 2007). Diante disso, o fim 

do trabalho escravo foi uma questão que, obviamente, preocupou os fazendeiros dessa 

região. 

O modelo de passagem do escravismo para o trabalho livre proposto por São Paulo 

foi a contratação de imigrantes, principalmente italianos. Lá, desde o início da década de 

1880, os cafeicultores passaram a contratar trabalhadores estrangeiros para suas fazendas e 

o Estado passou a ajudar nos gastos com a imigração. Em Minas, a alternativa imigrante 

foi cogitada desde a década de 1870. Porém, segundo Norma de Góes Monteiro, o fluxo 

imigratório para a província tinha o intuito de formar colônias para povoar e dinamizar 
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algumas regiões, sendo muito pouco usado para substituir diretamente a mão-de-obra 

escrava; além disso, só às vésperas da abolição o governo provincial implementou medidas 

para a entrada de imigrantes nas terras mineiras. (MONTEIRO, 1989: 50).  

No caso da Zona da Mata, segundo Ana Lúcia Lanna, a formação do mercado de 

trabalho se deu com base em três tipos de relações de trabalho:  

 

a meação, que encontra no parceiro, enquanto trabalhador fixo das fazendas, a 
sua expressão mais marcante; o trabalho assalariado temporário, que tem nas 
migrações sazonais internas o seu canal de suprimento de mão-de-obra; e, por 
fim, os colonos, proprietários de pequenos lotes reunidos em núcleos de 
colonização, na sua maioria oficiais. (LANNA, 1989: 74) 

 

A pesquisa da autora mostra que o trabalho livre na região cafeicultora matense 

organizou-se aproveitando muito mais a mão-de-obra nacional disponível. A autora não 

descarta a presença do colono imigrante na região estudada; ela só salienta que o braço 

nacional foi a opção mais recorrente encontrada pelos fazendeiros. 

Sobre a presença estrangeira na região, constatamos que a própria cidade de Juiz de 

Fora, centro referencial de toda a Zona da Mata se destacou nessa época pela presença de 

imigrantes, principalmente alemães e italianos, ocupando várias atividades urbanas e 

constituindo-se num dos componentes que favoreceram a intensa industrialização 

vivenciada pela cidade, na passagem do século XIX para o XX, como nos mostrou Mônica 

Ribeiro (RIBEIRO: 1992). Contudo, mesmo com uma presença considerável de imigrantes 

para os padrões mineiros da época, a região da Zona da Mata, abordada pelo trabalho de 

Ana Lanna, contou muito mais com a mão-de-obra nacional para a constituição do trabalho 

livre, do que com o trabalho imigrante, como foi o caso de São Paulo. 

 

Sul de Minas  

 

Recentemente, o processo de substituição do trabalho escravo pelo livre na região 

do Sul de Minas foi estudado por Fábio Castilho em sua dissertação de mestrado. A 

presente pesquisa, baseada na leitura de diversos periódicos locais procurou compreender 

como se deu a modernização do mercado de trabalho no interior do país e sua conseqüente 

inserção no capitalismo mundial, à luz da experiência do sul mineiro (CASTILHO, 2009). 
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Nas décadas finais do século XIX, o Sul de Minas começava a apresentar uma 

crescente produção de café, além de possuir o segundo maior plantel de escravos de Minas 

Gerais. Isto fazia com que as discussões sobre a substituição da mão-de-obra ganhassem 

cada vez mais espaço nos periódicos. Ao analisar esses jornais, Fábio Castilho nos mostra 

que os debates sobre o assunto oscilavam entre o modelo paulista de incorporação do 

trabalhador imigrante (proximidade do Sul de Minas com o Estado de São Paulo), e a 

realidade mineira de aproveitamento do trabalhador nacional.  

Num primeiro momento, a exemplo de São Paulo, a imigração foi vista como o 

melhor modelo de substituição do trabalho escravo a ser seguido pelos fazendeiros do sul. 

Contudo, como a província de Minas Gerais se inseriu tardiamente nas políticas 

imigratórias, e os fazendeiros locais não buscaram arcar com a empreitada de trazer 

imigrantes, a mão-de-obra nacional será mais uma vez a saída encontrada por esses 

fazendeiros (IDEM: 122). O autor chega a mencionar a existência de colônias de 

imigrantes em algumas cidades da região, porém, pelo que ele pode constatar nos diversos 

debates travados nos periódicos regionais, a alternativa de mão-de-obra utilizada pelo sul 

mineiro nesse contexto de constituição do capitalismo foi o trabalhador nacional. 

 

São João Del Rei  

 

A cidade de São João Del Rei, situada na região das Vertentes, às margens do Rio 

das Mortes foi durante a primeira metade do século XIX, uma das mais importantes 

cidades de Minas Gerais. O historiador Afonso de Alencastro, ao estudar a elite mercantil 

sanjoanense no Oitocentos, afirma que a cidade era um importante entreposto comercial 

entre as regiões do interior de Minas e o Rio de Janeiro. Devido às suas excelentes terras 

para pastagem, São João Del Rei envolveu-se em atividades agrárias, pastoris e 

manufatureiras, ou seja, atividades que compunham o mercado de abastecimento interno e 

interprovincial.  

No final do século XIX, assim como na região da Zona da Mata e no Sul mineiro, a 

elite sanjoanense também se preocupou com os impactos do fim da escravidão na 

economia, esquentando os debates nos periódicos locais. A alternativa de contratar o braço 

imigrante aparece em meio a esses debates, porém, existem algumas divergências de 

opinião relacionadas à ideologia de partidos políticos locais, como nos mostrou Flávio 
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Giarola, ao estudar como a imprensa sanjoanense pensava o imigrante nesse contexto de 

final do século XIX (GIAROLA, 2009). Como em 1888, o governo mineiro passou a 

auxiliar na vinda de imigrantes para Minas Gerais, a elite política da cidade conseguiu que 

a mesma tivesse uma hospedaria, filial à de Juiz de Fora, para receber os imigrantes. O 

intuito da entrada de trabalhadores em São João não estava relacionado apenas à questão 

do fim do trabalho escravo; pretendia-se também fundar colônias nos entornos da cidade, 

como uma forma de tentar dinamizar a economia da região, que desde meados do século 

XIX apresentava-se em processo de estagnação. 

As pesquisas sobre a presença de imigrantes na cidade nos mostram que algumas 

famílias foram contratadas por fazendeiros ainda nas hospedarias, mas a maioria foi 

destinada às terras cedidas para a construção de colônias. Como essas terras não eram boas 

para o plantio, muito imigrantes foram tentar a vida em outros lugares, ou na região urbana 

da cidade exercendo os ofícios de sapateiro, ferreiro, cozinheiro, além de donos de 

pequenos estabelecimentos comerciais (GIAROLA, 2006). Como a chegada de imigrantes 

na cidade só acontece meses depois da abolição, acreditamos que esses indivíduos, tanto os 

que foram para a zona urbana, quanto os que foram para a zona rural, tiveram de competir 

com o braço nacional pelas oportunidades de trabalho. 

 

Oliveira  

 

Quanto à abordagem desse tema para a cidade de Oliveira, situada no sudoeste de 

Minas Gerais, as pesquisas estão em sua fase inicial. Porém, a leitura do periódico local 

Gazeta de Minas referente a esse período nos dá bons indícios sobre como ocorreu a 

passagem da mão-de-obra escrava para livre no Oeste mineiro.  

A leitura desse periódico nos revela que a principal produção econômica do 

município de Oliveira estava ligada à criação de gado e porcos, com a finalidade de serem 

exportados para a Corte e para outras cidades de Minas Gerais. Ou seja, as atividades 

econômicas desta região também faziam parte do mercado interno mineiro e 

interprovincial. 

Dentro deste quadro de produção econômica do Oeste mineiro, mais 

especificamente do município de Oliveira, sentimos falta de estudos mais aprofundados 

que analisem os inventários e testamentos de seus fazendeiros, e as outras formas de 
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investimento que eles possuíam. Uma breve análise da base de dados de inventários do 

acervo de Oliveira nos revela que existiam fortunas que ultrapassavam 200:000$000 nas 

décadas de 1860 e 1870 e plantéis de escravos que ultrapassavam 70 cabeças. É claro que 

não podemos confiar integralmente nas informações constantes nas bases de dados, sem 

contar com uma análise aprofundada destes documentos. Mas é relevante chamarmos 

atenção para estes números, para, quem sabe, despertar o interesse a futuras pesquisas. 

No que se refere ao impacto da abolição nesta região e às medidas adotadas por 

seus fazendeiros, a nossa principal fonte continua sendo a Gazeta de Minas. A leitura de 

todas as edições desse jornal para o ano de 1888 nos faz entender que a alternativa 

imediata ao pós abolição foi a utilização do trabalhador nacional como força de trabalho. A 

opção pela mão-de-obra estrangeira só se faz possível quando a província mineira passa a 

subsidiar a vinda de imigrantes, principalmente italianos, permitindo que os fazendeiros 

dessas localidades possam se dirigir às hospedarias mais próximas e contratar o braço 

estrangeiro. A presença de imigrantes nessa região é discretamente percebida em alguns 

documentos cíveis e criminais do final do século XIX, mas tudo indica que o uso da mão-

de-obra nacional foi mais recorrente. 

 

Considerações Finais 

 

Ao revisitarmos as principais produções historiográficas que se voltaram ao estudo 

da substituição da mão-de-obra escrava pela livre em algumas regiões de Minas, pode-se 

perceber que, em todas elas, o trabalhador nacional foi a alternativa mais recorrente para 

solucionar o fim do trabalho escravo. Minas Gerais se inseriu muito tarde nas políticas para 

atrair imigrantes ao seu território, e quando isso foi possível, as políticas imigratórias da 

província prezaram pela formação de núcleos coloniais, com o objetivo de povoar e 

dinamizar regiões desabitadas. Assim, tanto a Zona da Mata, abordada por Ana Lúcia 

Lanna, passando pelo Sul de Minas, objeto das pesquisas de Fábio Castilho, quanto às 

cidades de São João Del Rei e Oliveira, ainda sendo estudadas, o braço nacional tendeu a 

ser a alternativa mais viável.  

Um dos aspectos que diferencia todas estas regiões quanto a essa temática são os 

debates políticos que se travaram nos anos finais da escravidão para solucionar o problema 

da falta de mão-de-obra. Esses debates são intensamente marcados pelos interesses 
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econômicos e políticos específicos de cada região. Segundo Fábio Castilho, a Zona da 

Mata e do Sul de Minas passaram a exigir mão-de-obra e amparo governamental diante da 

alta produtividade de café, enquanto as demais regiões, que possuíam uma economia mais 

estagnada vão exigir melhorias locais, como a expansão da malha ferroviária a fim de 

dinamizar suas produções (CASTILHO, 2009). 

Outro aspecto que também pôde conferir divergências na maneira de se utilizar a 

mão-de-obra foi a presença de Imigrantes. Mesmo Minas Gerais aderindo tardiamente ao 

programa de imigração e preferindo a distribuição dos indivíduos sobre a forma do 

colonato, não podemos desconsiderar a presença desses estrangeiros nos anos subseqüentes 

à abolição. Como vimos, tanto Juiz de Fora quanto São João Del Rei receberam 

imigrantes, e isso, de certa forma, trouxe mais competitividade pelas oportunidades de 

trabalho locais podendo assim corroborar para o desenvolvimento industrial vivenciado por 

essas cidades neste período. 

Queremos ressaltar que, o fato de todas essas regiões analisadas terem buscado 

como alternativa o trabalhador nacional, não significa que a formação do trabalho livre se 

deu da mesma maneira e no mesmo ritmo para todas elas. As diferenças econômicas 

encontradas hoje pelos confins de Minas Gerais podem ser explicadas pelos diferentes 

ritmos de inserção na modernidade, como nos faz pensar o trabalho de Daniel Cosentino  

sobre esse tema da constituição da mão-de-obra livre em Minas (COSENTINO, 2006).  

Enfim, podemos perceber ao longo do texto que faltam ainda muitas lacunas na 

História de Minas, tanto no que diz respeito ao século XIX, quanto ao contexto de 

constituição do capitalismo na virada para o século XX. Esta falta de pesquisas históricas 

para as demais regiões mineiras traz a nós algumas dificuldades ao tentar traçar um 

panorama geral sobre o assunto da formação do mercado de trabalho livre em Minas. Por 

isso as conclusões aqui levantadas são provisórias, diante das futuras pesquisas que 

surgirão sobre o tema. 
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Crises Financeiras na Primeira Década Republicana e a Sobrevivência do 
Setor Bancário Mineiro: a consolidação do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. 

 
Marcus Croce 

 
Resumo: O Banco de Crédito Real de Minas Gerais foi um empreendimento elaborado por 
agentes da zona da Mata mineira que já no final do século XIX, visavam, a necessidade de 
um estabelecimento de crédito para atender as necessidades agrícolas de sua região, no 
caso o café, produto de maior importância desse período. A primeira crise econômica que 
afetou esse banco e a primeira década republicana foi o famoso Encilhamento, onde todos 
os bancos de Minas Gerais foram sugados pelo furacão especulativo, e segunda foi a Crise 
Bancária de 1900, que decretou o fechamento de todas as casas bancárias do Brasil ficando 
de pé apenas um Banco na praça fluminense e um em Minas Gerais: O Crédito Real de 
Minas. Resta a nós então, através desse artigo, detectar as diretrizes tomadas por esse 
banco para garantir a sobrevivência do setor bancário mineiro. 
Palavras Chave: Crise, Crédito, Bancos 

 
 

Abstract: The Minas Gerais Royal Bank of Credit was an achievement acomplished by 
agents from the Zona da Mata mineira that by the end of the 21st century already 
understood the need of a credit institute to suply the agricultural needs on that region. Wich 
in this case was the coffe the most important product in this particular time. The first 
economic crisis that affect the bank and the first republican decade was known as the 
Encilhamento, in wich every bank were drawn by the speculative effect. The second one 
was the 1900 Bank Crisis that took down every bank in Brazil except one from state of Rio 
de Janeiro and another one in Minas Gerais: The Minas Gerais Royal Bank of Credit. 
Therefore, we will find out throughout this article the actions made by this bank to ensure 
the health of Minas Gerais in the bank arena. 
Keywords: crisis; credit; Banks 

 
 Introdução 

 
O foco do nosso artigo procura demonstrar como o Banco de Crédito Real de Minas 

Gerais, na primeira década de sua fundação, sobrevivesse a duas crises financeiras que 

ocorreram na primeira década republicana. Na primeira crise, conhecida como O 

Encilhamento, o banco por nós referido ficou conhecido em seu estado de origem, Minas 

Gerais, como o filho órfão do Encilhamento (DULCI 1999, p.49), uma vez que, todos os 

bancos de Minas foram sugados pela especulação encerrando suas atividades, ficando 

apenas nosso banco pesquisado a assegurar as transações bancárias nas terras mineiras (1). 

A segunda crise, “A Crise Bancária de 1900”, segundo estudiosos a pior crise 

bancária que o país já conheceu, o banco foi além. No Brasil, enquanto todos os bancos 

fechavam os seus guichets, o Crédito Real de Minas Gerais, juntamente com o Banco da 

Lavoura e Comércio do Rio de Janeiro, foram os únicos sobreviventes. Tal acontecimento 
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repercutiu de tal forma que o banco mineiro foi condecorado até no cenário internacional 

(Jornal do Credireal 101 anos - Agosto de 1990).  

Para explanar detalhadamente os fatos ocorridos acima e seus reflexos na economia 

brasileira, dividimos nosso artigo em quatro tópicos. O primeiro aborda como surgiu a 

idéia e a necessidade de se fundar uma instituição bancária na Zona da Mata Mineira, uma 

vez que, tal região era um centro periférico agro-exportador de café, produto esse que 

representava a maior fonte de riqueza na balança comercial brasileira do período (LEVI, 

1995, PIRES, 1999, CROCE, 2008). 

Dentro desse tópico também, verificamos como o Banco de Crédito Real de Minas 

Gerais despontou, e com pouco tempo de existência já apresentava uma trajetória 

ascendente. Já no segundo tópico, entramos na primeira crise financeira que o banco 

enfrentou, O Encilhamento,  demonstrando como tal crise atingiu o mercado de capitais 

mineiro, e como as diretrizes prudenciais efetivadas pela direção do Crédito Real surtiram 

efeito. 

O terceiro tópico detectamos como a “Crise Bancária de 1900”, que através de  

fontes primárias foi possível perceber,  a devassa financeira que assolou o Brasil e como o 

Crédito Real de Minas Gerais e acompanhado somente de mais um estabelecimento 

bancário saiu  ileso desse quadro. 

No quarto e último tópico decidimos destacar um cruzamento teórico sobre as 

crises financeiras que escolhemos para nosso trabalho, visando encaixá-las no contexto por 

nós pesquisado. 

É importante ressaltar que, além da vasta bibliografia e referenciais teóricos sobre 

tais crises financeiras que abordaremos nesse trabalho existentes no meio acadêmico 

brasileiro, as quais muitas delas utilizaremos aqui, destacamos que, a respeito desses 

episódios e seus reflexos em Minas Gerais as pesquisas são quase que inéditas. Por isso 

deixamos claro que,  nosso “corpus documental” também se sustenta. O acesso 

privilegiado que tivemos de fontes empíricas como jornais, processos balancetes e dentre 

outros nos permitem apresentar um trabalho significativo no contexto da história 

econômica brasileira. 

 

 

A formação de um sistema financeiro na Zona da Mata Mineira  
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Na fase final do período imperial, com a abolição da escravatura, abre-se na cidade 

pólo da zona da Mata mineira, Juiz de Fora, novas formas de investir, aumentar e acumular 

capital. Devido sua produção de café, principal fonte de renda da região e sua importância 

no contexto econômico do período, juntamente com a construção da Rodovia União e 

Indústria, que ligava Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, muitos imigrantes estrangeiros e 

nacionais aportaram nessa localidade com a perspectiva de investir em novos ramos 

setoriais (CROCE, 2008). 

O último ano do Império (1888), era propício para isso. Em nossa concepção foi 

nesse momento, especificamente, com o evento da abolição da escravatura, que se iniciou 

o chamado Encilhamento, e não no início da República como muitos afirmam (VIANNA, 

1978. LIMA, 1976). Como sabemos o início da conjuntura do Encilhamento foi de intensa 

euforia, a Bolsa de Valores começava a se manifestar (VIANNA 1978 pp.43-44), e tal 

início dessa conjuntura permitiu a criação do Banco de Crédito Real a inaugurar já 

contando como um instrumento de crédito do governo (CROCE, 2008). 

A idéia de fundar um estabelecimento bancário na zona da Mata mineira já havia se 

consolidado com a fundação do Banco Territorial e Mercantil de Minas em 1887, porém 

seus administradores não tinham uma visão mais arrojada de  expansão comercial 

(MASCARENHAS, 1954 pp. 131-137). Foi nesse momento que surge a concepção de se 

inaugurar o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, uma vez que, seu idealizador, João 

Ribeiro de Oliveira e Souza, juntou empresários de ramos como têxteis, comerciais e 

agrários para consolidar o investimento, criando assim uma sociedade anônima (CROCE, 

2008). 

Devido a curta distância entre a zona da Mata mineira e o Rio de Janeiro, essa 

região mineira criou um laço de dependência muito forte com o mercado financeiro 

fluminense. Laço esse que gerava problemas para a aceleração do desenvolvimento da 

zona da Mata mineira, pois tal dependência envolvia fatores negativos como, burocracia 

em se obter crédito, longo prazo para entrada de capitais  nas áreas necessitadas e 

dificuldades de locomoção (Jornal do Credireal 101 anos, 1990 p.5). 

Em 23 de janeiro de 1889, acontece a primeira Assembléia de constituição de 

Sociedade Anônima para a fundação do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, e, através 

de uma longa trajetória envolvendo meios políticos e burocráticos, aparecem os resultados. 
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Em 22 de agosto de 1889, D. Pedro II expede a Autorização de Funcionamento sendo que 

em 5 de setembro de 1889, o Crédito Real de Minas Gerais inicia suas atividades (SÁ, 

1992 p. 38). 

A cautela política no período em que a monarquia a cada dia perdia espaço para os 

republicanos, demonstra o planejamento bem estruturado da instituição. A elaboração da 

primeira formação hierárquica do banco, com intenção do banco não enfrentar riscos 

políticos durante seu funcionamento, uma vez que a transição monarquia/república já se 

mostrava iminente foi constituída da seguinte forma: na presidência Visconde de Monte 

Mário (membro do Partido Liberal), na vice-presidência, Barão de Sta Helena (membro do 

Partido Conservador), e como secretário Bernardo Mascarenhas (republicano). (CROCE, 

2008 pp. 134-135). 

As fontes empíricas as quais tivemos acesso no Museu do Banco de Crédito Real 

de Minas Gerais, demonstram que o fator político em muito influenciava as diretrizes de 

uma instituição financeira nesse período. Os contatos políticos entre diretoria do Banco e 

Governo sucederam em uma Carta de Autorização Imperial seguida uma semana depois de 

um contrato governamental incluindo o Crédito Real de Minas entre os bancos que iriam 

compor a lista de estabelecimentos que prestariam serviços referentes ao auxílio à lavoura.  

Tais fatores para serem concretizados contaram com o laço de amizade pessoal entre o 

Visconde de Monte Mário, presidente do banco e o então ministro da Fazenda, Visconde 

de Ouro Preto (2).   

Além da cautela política utilizada, o gerente do banco, João Ribeiro, valendo-se da 

condição de proprietário de um jornal de grande circulação regional o "Diário de Minas", 

utiliza esse mecanismo para promover o banco em outras localidades (CROCE, 2008 p. 

135). 

É importante lembrar que, o Banco de Crédito Real de Minas Gerais iniciou suas 

atividades ainda no período imperial e num período bem próximo a abolição da 

escravatura. Como forma de ajuda aos fazendeiros que se queixavam da perda de escravos 

o governo imperial decide através do gabinete da Fazenda, realizar um empréstimo a juros 

baixos destinado a lavoura (LEVI, 1995. FRANCO, 1990). 

Ficava a cargo do tesouro nacional passar aos bancos um montante sem juros, que 

seria repassado aos agentes agrícolas a juros de 6% ao ano (LEVI, 1995). O Banco de 

Crédito Real de Minas Gerais entra nesse processo recebendo do governo 800 contos de 
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réis de adiantamento, mas o contrato celebrado com o Império seria feito da seguinte 

forma. O governo repassaria ao banco 2000 contos divididos em 10 parcelas de 200, porém 

comprometia-se o banco sempre comprovar o destino das parcelas anteriores de repasse ao 

meio rural. Podemos observar esse processo no primeiro balanço do banco, sob custódia do 

Museu do Banco de Crédito Real.  

O negócio firmado entre banco e governo foi muito proveitoso para o banco, uma 

vez que se instalou na perspectiva de ser um banco direcionado para o crédito real na área 

agrícola, ou seja, negociar com garantias reais como hipoteca. Os resultados foram 

imediatos, vejamos através da tabela abaixo, como a posição da Mata mineira inverteu com 

relação à dependência financeira de se obter empréstimos na praça do Rio de Janeiro; 

 
TABELA  1 

Participação do Banco de Crédito Real de Minas Gerais na Distribuição de Capital 
para a Lavoura Cafeeira de Juiz de Fora 1890/1919. (valores em mil-réis) 

Década DIV.TOTAL B.C.R. % R.J. % 
1870/79 309.819 ------ ----- 144:477 46,63 
1880/89 1.022:570 ------ ----- 768:649 75,16 
1890/99 199:209 143:939 72,46 1:211 0,60 
1900/09 613:996 438:776 71,46 73:868 12,63 
1910/19 109:517 73:000 66,65 2:263 2,06 
FONTE: Inventários Juiz de Fora - 1870/1929 Apud: PIRES, Anderson. Café, 
Finanças...op. cit. p- 202. 

 

A proclamação da república paralisou a negociação entre governo e banco. O novo 

ministro da Fazenda Rui Barbosa, rompe as parcelas e rescinde os contratos, porém 

estipulando um prazo de 17 anos para que o banco saldar sua dívida com o governo. Tal 

fato não deixou de ser um bom negócio para o banco, pois o mesmo Rui Barbosa autorizou 

o banco a operar com uma carteira comercial que até então o estabelecimento não possuía 

(CROCE, 2008). 

O Crédito Real de Minas já começava a demonstrar sua trajetória de prudência e 

segurança nos negócios, pois acertou sua dívida com o governo antes do prazo estipulado. 

Em 1900 aproveitando um desconto de 6% a.a. o banco salda sua dívida com oito anos de 

antecedência (CROCE, 2008 - SOUZA, 1925). 

O banco utilizou o recurso proveniente do governo em empréstimos sob garantia 

hipotecária de 15 anos enquanto outros bancos utilizaram esse mesmo recurso em 
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aplicações de risco na Bolsa, lastreados apenas por papéis sem garantias devido ao clima 

de euforia no inicio da conjuntura do Encilhamento (CROCE, 2008). 

As operações do Crédito Real de Minas não tiveram muita expansão, dependentes 

das letras hipotecárias os empréstimos foram reduzidos, embora a cotação elevada das 

letras estarem sempre em um mercado restrito. A abertura da carteira comercial do Crédito 

Real de Minas foi feita através de uma reunião da assembléia de acionistas com muita 

sensatez, atribuindo a atenção de separar a caixa de escrituração da carteira hipotecária da 

comercial (SOUZA, 1925). O Banco de Crédito Real de Minas Gerais, diferente da maioria 

dos outros bancos, se negou a colocar as letras hipotecárias em operações de risco na Bolsa 

de Valores mesmo com lucros prodigiosos e rápidos (CROCE, 2008 - SOUZA, 1925). 

O banco inspirado por seus fundadores a funcionar nos moldes do Banco Crédit 

Foncier da França, demonstrava desde seu planejamento a presença de uma administração 

baseada em conceitos de solidez e progressão. Com uma trajetória de ascensão meteórica, 

o estabelecimento em 10 anos de existência obteve um aumento de capital na ordem de 

1.400 %, ou seja, no ano de sua fundação (1889) seu capital era de 500 contos e, em 1899 

já atingia o capital de 7.000 contos distribuídos 1.000 contos na carteira comercial e 6.000 

na Carteira Hipotecária (CROCE, 2008 - GIROLETTI, 1988). 

A distribuição de seu capital demonstra por si só a direção das operações tomadas 

pelo Crédito Real de Minas. Podemos constatar que, com garantias sólidas como hipotecas 

e operações de crédito como desconto, sob o rigor das leis institucionais financeiras, 

fizeram que o nosso banco estudado trilhasse um caminho de evolução ultrapassando um 

século de existência. 

 

Os resultados da prudência exercida pelo Banco de Crédito Real de Minas Gerais 

não demoraram a aparecer. Em 1891 começa a estourar a bolha especulativa na Bolsa de 

Valores do Rio de Janeiro. Entra o período negro da Crise do Encilhamento, e é o que 

veremos no próximo tópico. 

 

 

O sobrevivente mineiro da Crise do Encilhamento 
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O Jornal do Comércio em 1º de agosto de 1892, noticiava que sobrara um pouco 

mais de meia dúzia de bancos no Brasil depois do crack da Bolsa de valores do Rio de 

Janeiro, e dentro desse contexto, em Minas Gerais o Banco de Crédito Real de Minas 

Gerais foi o único sobrevivente (DULCI, 1999 p. 49). 

A crise derrubou o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e quando o novo ministro, 

Araripe, suspendeu as ações da Bolsa de Valores por oito dias, o castelo de cartas desabou. 

Porém o Crédito Real de Minas saiu ileso, uma vez que, a Carteira Hipotecária do banco 

não estava envolvida com investimentos de títulos, e na Carteira Comercial do banco só 

tinha 10 títulos no valor de dois contos, todos garantidos por serem de uma empresa 

idônea, a Academia do Comércio, primeira instituição de ensino superior de técnicas 

contábeis na América do Sul (CROCE, 2008) (3). 

O Banco de Crédito Real de Minas Gerais ganhou uma simpatia e confiança no 

meio financeiro do país, porém a falência de um grande banco de sua praça, o Banco 

Territorial e Mercantil de Minas, que causou perdas irreparáveis aos seus correntistas, 

gerou uma queda de confiança e crédito. Para aumentar mais o clima de tensão existia um 

fato que o Crédito Real de Minas teria de enfrentar para continuar a sobreviver no mercado 

financeiro: a presença de diretores pertencentes tanto ao banco falido que nos referimos 

anteriormente quanto no Crédito Real de Minas (CROCE, 2008). 

O episódio demonstra então a capacidade administrativa do diretor-gerente do 

Crédito Real de Minas, João Ribeiro de Oliveira e Souza. Tal gerente se recusa a aceitar a 

ordem de diretores envolvidos com as duas instituições para transferir recursos ao banco 

falido.  Diante das insistências, João Ribeiro coloca o seu cargo a disposição três vezes 

durante o mês de julho de 1892 (Jornal Credireal 101 anos, 1990, p. 6). A maioria da 

diretoria dá razão ao diretor-gerente, que sai fortalecido do episódio, pois chegaram a 

conclusão de que, o auxílio ao seu congênere falido seria um capital perdido, e  certamente 

custaria a vida da instituição (CROCE, 2008 pp.138-139).    

Diante da crise que se estabeleceu no país e a desconfiança no mercado financeiro, 

o Crédito Real de Minas Gerais segue em frente, vencendo a crise da Bolsa. Ultrapassada a 

crise de 1891, a carteira comercial do banco, expande suas operações, oferecendo linhas de 

crédito ao comércio, à indústria e a particulares através de empréstimos a curto prazo, 

como desconto de letras, conta corrente e outros, sendo que, os números impressionam 

(SÁ, 1986 - CROCE, 2008).  
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Em 1894, o banco celebra um contrato com o governo de Minas no qual seria o 

receptor dos fundos do Estado através de sua agência de Ouro Preto, comprometendo-se a 

realizar adiantamentos aos cofres da fazenda quando necessário. Um novo contrato 

banco/estado surge em 1898, no qual o banco se comprometia a fazer empréstimos 

hipotecários e pignoratícios para lavradores e industriais com juros de 9,5% ao ano. Tais 

empréstimos seriam realizados a longo prazo para agentes agrícolas e a curto prazo para 

industriais (cerca de um ano). No ano de 1898 o capital do banco chega à cifra de 7.000 

contos (GIROLETTI, 1988 - CROCE, 2008). 

A competência do Crédito Real de Minas em operar com limitações seus campos de 

ativo e passivo também merece destaque. Em 1889, o banco emitiu 174 letras hipotecárias 

no mercado, no valor de 100$000 réis cada, perfazendo um total de 174:000$000. O prazo 

de pagamento dessas letras seria de 30 anos com juros de 6% ao ano. Com o aumento de 

capital em 1894, de 500 contos para 3.000 contos, as letras em circulação chegavam a 

1.814:000$000. Os portadores das letras do banco possuíam cupons, sendo os resgates 

oferecidos através de sorteios anuais, gerando mais crédito e aceitação de seus papéis no 

mercado (SÁ, 1986 - CROCE, 2008).  

Apesar do sucesso operacional do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, o país 

ainda vivia um clima de instabilidade e insegurança financeira, provocada pela 

desconfiança gerada pela Crise de Encilhamento. Em 1898, Campos Sales toma posse da 

presidência do Brasil, e seu novo ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, elabora um 

plano de deflação que culminaria em outra crise, a "Crise Bancária de 1900". Veremos 

nesse próximo tópico então como o banco protagonista desse trabalho se portou diante 

dessa nova dificuldade. 

 

A Crise Bancária de 1900 e o reconhecimento do Banco de Crédito Real de Minas 

Gerais no cenário financeiro  

 

Apesar do mercado financeiro brasileiro entre 1891 a 1900 estar passando por um 

momento delicado, como vimos anteriormente o Crédito Real de Minas continua sua 

ascensão. Uma prova concreta desse fato é de que, em 1900, o banco, com oito anos de 

antecipação quitou aquele empréstimo de 800 contos que Rui Barbosa então, ministro do 
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primeiro governo republicano deu 17 anos para ser quitado. Conforme verificamos no 

relatório do banco de 28/07/1900:   

 

A crise intensa da lavoura de café afetou, por igual, todas as relações da vida 
financeira do País. (...) Operando em zona agrícola, que sente os efeitos 
imediatos da crise, a administração julgou prudente reduzir o volume de 
negócios, com receio de comprometer o capital.(...) Entre os negócios mais 
importantes, salienta-se, no decurso do exercício, a liquidação antecipada do 
nosso débito com o Tesouro Federal, eliminando-se a verba de 800:000$000 do 
passivo. 1 (Relatório do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, 28/07/1900. 
In: SÁ, A L...op.cit.) 

 
 

Ao assumir a pasta do ministério da Fazenda do governo de Campos Sales, 

Joaquim Murtinho instala sua política econômica de não emissão de numerários, e auxilia 

o Banco da República do Brasil, órgão oficial de crédito no país de forma imprudente 

(SOUZA, 1925). 

O Banco do Brasil necessitava de papel moeda para socorrer suas necessidades, 

porém, Murtinho auxilia o banco através de títulos cambiais. A especulação e o vazamento 

de informações no meio financeiro fazem os bancos estrangeiros elevarem o câmbio, pois 

tais agentes sabiam como se procedeu a ajuda do governo ao Banco do Brasil (Jornal 

Credireal 101 anos, 1990, p. 6-7 - SOUZA, 1925). 

O fato levou o Banco do Brasil a vender suas divisas cambiais com deságio, 

arrecadando assim, pouco papel moeda. O resultado dessa catástrofe foi que o Banco do 

Brasil sucumbiu e levou quase todo o mercado financeiro brasileiro junto com ele, e mais 

uma vez, o Banco de Crédito Real de Minas Gerais sobreviveu, juntamente com apenas 

mais um banco no país. De acordo com um jornal comemorativo de 101 anos do Crédito 

Real de Minas, existe a notícia que sobreviveram apenas o banco mineiro e o Banco da 

Lavoura e Comércio do Rio de Janeiro. 

A crise só foi solucionada quando Murtinho fez votar no Congresso a grande 

emissão de 121.845:000$000 para pagamentos de credores do Banco do Brasil. O efeito 

que proporcionou essa crise foi um enorme abalo no crédito e paralisação súbita no 

mercado bancário do país (SOUZA, 1925). 

O Crédito Real de Minas, sobrecarregado, limitou suas operações de crédito uma 

vez que títulos do governo e do Estado de Minas despencaram. O esforço implacável que o 

banco fez, no período entre 12 de setembro de 1900 a julho de 1901, resultou em um 
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aspecto positivo, pois mesmo com a crise o Banco de Crédito Real de Minas não deixou de 

pagar os dividendos a seus acionistas, não fechou os seus guichets e também não utilizou o 

recurso de visar cheques que a legislação em vigor lhe garantia (Jornal Credireal 101 anos, 

1990, pp 6-7-8). 

Percebermos então, um fato impressionante que manteve o Crédito Real de Minas 

como uma instituição ascendente. A tabela abaixo demonstra como se apresenta a carteira 

de empréstimo do banco no período da crise de 1900 a 1920, e como ela teve um salto 

significativo: 

 

TABELA 2  
Progressão da Carteira de Empréstimos do Banco Crédito Real de Minas Gerais 

(1897/1920) 
JULHO 1897 A JUNHO 1905 (ANUAL) CONTOS DE RÉIS 
 Empréstimos hipotecários e pignoratícios  2.490 
Empréstimos por descontos e conta correntes 4.182 
JULHO 1905 A JUNHO 1913 (ANUAL) CONTOS DE RÉIS 
Empréstimos hipotecários e pignoratícios 3.141 
Empréstimos por descontos e conta correntes 7.550 
JULHO 1913 A DEZEMBRO 1920 CONTOS DE RÉIS 
Empréstimos hipotecários e pignoratícios 3.247 
Empréstimos por descontos e conta correntes 25.701 
FONTE: SÁ, Antônio Lopes. Origens de um Banco Centenário. Edição Comemorativa 
de 100 anos. Juiz de Fora, 1992  p. 65. 
  
 

O episódio que descrevemos referente a Crise bancária de 1900 levou o Banco de 

Crédito Real de Minas e sua diretoria a um reconhecimento no mercado financeiro 

nacional e até internacional. O diretor-gerente João Ribeiro de Oliveira e Souza depois 

desse quadro, foi convidado e assumiu a presidência do Banco do Brasil em 1906, sendo 

Ministro da Fazenda na gestão do presidente Delfim Moreira. O Banco francês Comptoir 

National d’Escompete, um dos mais significativos no cenário financeiro internacional 

desse período, se pronunciou da seguinte forma ao se referir ao Banco de Crédito Real de 

Minas Gerais: 

   

Pela marcha de sua conta podemos constatar com satisfação, que as crises nas 
praças do Rio e Pará em nada influiu nesse acreditado estabelecimento. Este 
resultado é com certeza devido ao lema prudente e hábil que preside nos 
negócios do banco em permitam-nos exprimir-lhes todas as nossas felicitações 
(Jornal do Credireal 101 anos. Edição Comemorativa– agosto de 1990.) 
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Um olhar teórico sobre as crises financeiras da primeira década republicana e o papel 

do Sistema Financeiro de Minas Gerais nesse processo 

 

O campo teórico nos oferece excelentes recursos a serem trabalhados referentes ao 

nosso tema de pesquisa. Segundo Alfredo de Taunay, no Governo Provisório do ministro 

Rui Barbosa, criaram-se bancos que acabaram unicamente por estimular o jogo da Bolsa de 

Valores (TAUNAY, 1894, pp. 7-8). De acordo com nosso ponto de vista, Taunay 

generalizou esse contexto, o qual, merece ser relativizado. 

Muitos bancos realmente foram criados nesse período com o único fim de 

especular, e quando atingisse seu objetivo de arrecadar o lucro de maneira implícita, 

encerrar suas atividades deixando seus investidores à sorte. Esse o fato foi o caso do Banco 

de Crédito Universal, que propunha abranger negociações bancárias de qualquer natureza 

no mundo inteiro, e que nas palavras de João Ribeiro, diretor gerente do Crédito Real de 

Minas, era uma verdadeira loucura (SOUZA, 1925). Porém, nesse mesmo período 

abordado por Taunay, foram criados bancos que foram liquidados sem dar prejuízo a seus 

acionistas e que encerraram suas atividades devolvendo o capital aplicado, sendo que 

tinham objetivos diferentes, e alguns até se consolidaram. Citamos por exemplo o próprio 

Crédito Real de Minas, que foi criado nesse período especulativo, se consolidou e 

contribuiu efetivamente no desenvolvimento de sua região. Colocamos também o exemplo 

do Banco de Crédito Popular de Minas, que tinha com objetivo fomentar o crédito para 

setores urbanos e camada popular. Tal banco teve duração efêmera de dois anos, 

encerrando suas atividades ressarcindo sem prejuízo seus investidores (CROCE, 2008 p. 

105 a 113). 

Já Roberto C. Simonsen aponta que, o motivo da crise financeira na primeira 

década republicana se deu devido ao despreparo do Brasil em organizar seu processo de 

abolição da escravatura. De acordo com Simonsen, ao contrário dos E.U.A., no Brasil esse 

processo foi concretizado mais com bases ideológicas do que com econômicas 

(SIMONSEN, 1938 pp.259-260).  
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Colocando nosso objetivo de trabalho na teoria de Simonsen, vemos como o Banco 

de Crédito Real de Minas participou desse processo. A questão elaborada por Simonsen, 

deu margens para muitos estudos efetivados nos campos de mercado de trabalho e social. 

Decidimos contribuir com nosso trabalho estendendo tal teoria também para o campo 

bancário do período.  

O Banco de Crédito Real de Minas recebeu recursos do governo para efetuar 

auxílio à lavoura em 1889, porém, em curto prazo o negócio é desfeito ocasionado por 

mudanças no quadro político. Nossa pesquisa demonstra como nosso banco pesquisado 

administrou tal problema e se beneficiou ainda com o episódio, através da criação de sua 

carteira comercial, enquanto outros bancos investiram na especulação com a verba 

governamental, e sucumbiram. 

Podemos detectar aí, que o Crédito Real de Minas foi um dos poucos do Brasil, e 

certamente o único de Minas a investir em bases concretas, enquanto os outros 

sucumbiram por desviar tais recursos para o campo especulativo. Devemos salientar que o 

pensamento da diretoria do banco determinou esse resultado. Através de levantamentos 

percebemos que a diretoria explanou sua posição inspirada nos princípios do banco francês 

Crédit Foncier nesse período. Dentro de suas posições de dirigir uma instituição financeira 

estavam os seguintes princípios: 

1 - Constante prosperidade rural  

2 - Avaliação corretora do patrimônio rural 

3 - A prudência e o rigor na emissão de letras 

4 - A salvabilidade sempre pronta do Banco  

5 - A garantia do governo (CROCE, 2008 pp. 131 a 136) 

O pensamento da diretoria do banco demonstra sua eficácia na trajetória do Banco 

que acompanhamos. A instituição que começara com o capital de 500 contos e com apenas 

100 contos realizados trilhou um caminho impressionante. Em 1891, com a abertura de sua 

carteira comercial e as condições propícias do governo frente sua política econômica 

heterodoxa, seu capital chega a 3.000 contos distribuídos em 15.000 ações, e em 1892 já se 

instalava também em Ouro preto nesse período capital de Minas Gerais (GIROLETTI, 

1988 p. 86). 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 94

Um debate muito interessante referente ao quadro econômico desse período é a 

posição de teóricos "papelistas" como Vieira Souto, contra a visão teórica dos "metalistas", 

no caso Joaquim Murtinho. 

De acordo com o pensamento de Joaquim Murtinho que foi a diretriz do contrato 

Funding Loan, referente à dívida externa brasileira e que o fez ser conhecido como 

"saneador das finanças nacionais", vemos os seguintes escritos: 

 

A circulação metálica é essencialmente diferente da constituída por papel-
moeda; na primeira a matéria circulante representa a riqueza real acumulada e a 
eliminação de parte dessa matéria determina o empobrecimento na circulação; na 
de papel-moeda, porém o elemento circulante é uma simples promessa de 
pagamento, um simples título de dívida destruição de parte desses elementos, 
diminuindo os encargos do devedor, aumenta o seu crédito e o valor dos títulos 
que ficam em circulação. (Relatório apresentado ao Presidente da república dos 
estados Unidos do Brasil, pelo Ministro do estado dos Negócios da fazenda, no 
ano de 1900, a 12o república, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. In: MELO, 
1996). 

 

Segundo Hildete P. de melo, Viera Souto rebate a posição de Joaquim Murtinho 

argumentando que se um agente resgata seu título, isso aumenta seu crédito, mas não o 

valor dos que ficaram em circulação. Na percepção de Vieira Souto, Murtinho afirma que a 

moeda metálica representa uma riqueza acumulada e sua retirada empobrece a circulação, 

enquanto o papel-moeda representa um simples título cuja destruição enriquece o devedor. 

Dentro desse contexto, Hildete P. de Melo capta então a pergunta de Vieira Souto: 

 

As apólices guardadas no cofre (...) as letras que esperam o dia do vencimento na 
carteira de um banco, não representa riqueza acumulada por que não são títulos 
da dívida (...) se um devedor enriquece pela subtração de um título da dívida, não 
empobrece na mesma proporção o credor, vítima daquele ato? (MELO, 1996 pp. 
137-138). 

 

Intercalamos aqui um fato muito significativo que demonstra uma forma de 

pensamento comum entre Vieira Souto e João Ribeiro de Oliveira e Souza, gerente do 

Crédito Real de Minas: A questão da imprudência do ministro Murtinho em socorrer o 

Banco do Brasil com divisas cambiais, desembocando na crise de 1900.    

Segundo Vieira Souto, uma das causas da dificuldade do Banco do Brasil naquele 

momento era a escassez do meio circulante gerado pela política deflacionária de Murtinho, 

o que fazia os depósitos diminuírem e as retiradas aumentarem; a contração obrigava ao 
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comércio a recorrer aos instrumentos de trocas, o crédito que supre a insuficiência da 

moeda (MELO, 1996 p.139). 

Em julho de 1900, a tendendo a um pedido de empréstimo do banco, Murtinho 

ordena um empréstimo de 600.000 libras, vendidas com prejuízo aos bancos estrangeiros, 

que previamente elevaram a taxa de câmbio para faturarem lucros exorbitantes, com o ouro 

comprado a bom preço. Daí o clima de desconfiança na praça, prejuízo enorme do Banco 

do Brasil e a eclosão da crise bancária de 1900. (MELO, 1996 p. 139). Vemos a 

convergência de pensamentos entre Viera Souto e João Ribeiro de Oliveira e Souza, 

quando vemos os seguintes escritos desse último: 

 

Ao nosso ver, Joaquim Murtinho (...) praticou acto menos acertado, deixando a 
sua sorte o Banco do Brasil, desamparando-o do auxílio necessário para transpor 
a temerosa crise na qual foi sacrificado (..) firmou-se na sua sábia política não 
emissionista; quando viu, porém, os horizontes se turvarem anunciando grande 
borrasca exitou e resolveu prestar o auxílio solicitado, mas de forma 
contraproducente. O Banco do Brasil necessitava de papel moeda para socorrer 
as necessidades prementes de sua caixa; entretanto o ministro lhe prestou um 
auxílio, mas sob forma cambiais. Sabendo previamente de tudo (...) os bancos 
estrangeiros elevaram as taxas de câmbio rapidamente de maneira que o Banco 
do Brasil se viu na contingência de vender as cambiais a taxas elevadíssimas 
para insignificantes realizações em papel-moeda(...) o auxílio foi absolutamente 
inefficaz, e o banco teve de tombar levando na sua queda os estabelecimentos 
congêneres em toda república. (SOUZA, 1925). 

 

 

É interessante observar que, Murtinho coloca a culpa do Brasil se encontrar em uma 

crise monetária na primeira década republicana por causa da política do Encilhamento, 

iniciada por Ouro Preto/ Rui Barbosa. Tal crise monetária era propiciada devido ao excesso 

de emissão de notas e o crescimento desenfreado da produção cafeeira, gerando queda do 

café no mercado internacional e desvalorização cambial. Porém, vimos tentativas tanto de 

Ouro Preto como Rui Barbosa em conter a especulação cambial durante o Encilhamento. 

(MELO, 1996 p. 134). 

O ministro Ouro Preto no início da conjuntura do Encilhamento utiliza o padrão 

ouro, o mesmo utilizado por Murtinho (SCHULZ, 1996 p. 78). Já Rui Barbosa tenta 

controlar a especulação cambial no Brasil através do controle alfandegário. A medida 

aplicada por Rui Barbosa em sua nova medida fiscal foi a cobrança da cota ouro sobre os 

direitos de importação. O objetivo do primeiro ministro republicano era fazer face a queda 

de câmbio e suas oscilações, mas vemos também, de acordo com os escritos do próprio Rui 
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Barbosa, a preocupação de controlar a grande emissão de papéis com a importação: "o 

papel superabundante anima naturalmente as temeridades da importação, que o 

pagamento dos direitos de fronteira em espécie metálica tende forçosamente a coibir". 

(LIMA, 1976 p. 83). 

A preocupação dos ministros acusados por Murtinho de não conter, ou até 

favorecer a depreciação cambial no país, fator esse que gerava a crise, fez com que o 

próprio Murtinho fosse vítima. Vemos que seu socorro tardio ao Banco do Brasil foi 

fracassado pela especulação cambial  dos bancos estrangeiros como citamos anteriormente 

nos escritos de João Ribeiro de Oliveira e Souza. Temos de levar em consideração que em 

grande parte a especulação cambial que gerou a crise bancária de 1900 se deu devido o 

país não possuir naquele momento um Banco Central. 

Vemos então, outra perspectiva teórica relevante: percebemos a visão que Rui 

Barbosa via na necessidade de se criar um Banco Central no Brasil. Aliomar Baleeiro 

expõe que, Rui Barbosa se inspirou em Alexander Hamilton, secretário do tesouro norte-

americano, criando bancos emissores sob comando de um grande banco nacional. Tal 

forma seria um meio para fortificar a indústria nacional e amparar os portadores de apólice 

da dívida do governo. Dentro desse contexto então, Rui Barbosa cria os alicerces do 

capitalismo brasileiro (BALEEIRO, 1949 p. 139). 

Um fato interessante que nos leva a refletir sobre a teoria acima exposta, foi 

perceber que, como bancos no Brasil naquele período, aproveitando a oportunidade de 

crédito e empreendimento nessa conjuntura dentro da crise nos dão um exemplo claro e 

relevante dentro de nossa proposta de pesquisa. Direcionando ao nosso objetivo o sistema 

bancário de Minas Gerais vemos que bancos investiram em ações de empresas exógenas, 

de poucas referências, impulsionados pelo surto especulativo. Tal surto, imaginavam eles, 

resultariam em lucros fáceis e prodigiosos. 

Observamos que no caso do nosso banco estudado e seu pensamento de cautela e 

prudência e aplicações financeiras e confiabilidade no crédito, como seus investimentos em 

ações foram aplicados. Conferimos que o banco aparecia com acionistas de empresas de 

Minas Gerais sólidas, como a Academia do Comércio, Construtora Mineira e dentre outras 

que não faliram no momento da crise, resultando assim, uma liquidez garantida sob seus 

títulos (CROCE, 2008 pp. 137-138). 
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É importante observar também uma análise de Nícia V. Luz. A historiadora defende 

que, a política emissionista de Rui Barbosa sofria oposições de fazendeiros, comerciantes e 

industriais. O único grupo que apoiava tal medida eram especuladores que já viam meios 

de lucrarem na Bolsa de Valores (LUZ, 1959 pp.128 a 131). 

Através de dados por nós levantados, remetendo o pensamento de Luz ao de João 

Ribeiro, esse último confirma o fato. Segundo João Ribeiro, a grande emissão efetuada 

pelo Ministério da Fazenda de Rui Barbosa, gerou uma desenfreada jogatina na Bolsa com 

valores mobiliários novamente criados (SOUZA, 1925). 

Outro fator teórico que nos interessa, é a visão de alguns teóricos que pesquisaram 

a primeira década republicana e suas crises financeiras, que enxergaram tanto fatores 

negativos como positivos no interior dessas crises. Esse é o caso de autores como Wilson 

Suzigan, que, com um trabalho de alta relevância detectou num momento de crise uma 

evolução na importação de maquinaria industrial para o Brasil (SUZIGAN, 2000). Vemos 

também Maria B. Levi apontar como a legislação financeira evoluiu, ficando menos 

burocrática nas questões referentes à abertura de sociedades anônimas (LEVI, 1994). 

Dentro do pensamento explanado acima, destacamos as teorias de Stanley Stein e 

Gustavo Franco. Stein demonstra que , as empresas, no nosso caso bancos, que se 

constituíram e investiram em ramos sólidos no início da república se mantiveram, porém, 

os que iniciaram suas atividades no período mediano e final do boom dessa conjuntura 

tiveram um fim perverso (Stein, 1979). 

O interessante do fato levantado por Stein é que, existiram bancos que não 

encerraram suas atividades porque se envolveram em movimentos especulativos, mas sim 

porque enfrentaram crises que os levaram a ser liquidados sem falirem. Tal pensamento 

demonstra que, ao contrário de Taunay, Stein não generaliza todo quadro financeiro. Nesse 

período, a especulação não foi o único motivo de liquidação de bancos, mas sim crises de 

ordem cambial e desvalorização de um produto principal regional, no caso da zona da 

Mata mineira, o café (CROCE, 2008). 

Dentro do contexto de Stein colocamos o Crédito Real de Minas, e percebemos que 

ele não sucumbiu como os outros bancos, por ter direcionado bem seus investimentos no 

início da conjuntura, e no momento de crise, com seus investimentos diversificados e 

garantidos se manteve e se consolidou. 
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Gustavo Franco detecta que, na primeira década republicana mesmo com as crises 

financeiras, empreendimentos sólidos foram constituídos, e poucos sobraram após a crise 

bancária de 1900 (FRANCO, 1990). Percebemos então, que o Banco de Credito Real de 

Minas Gerias, foi um dos grandes empreendimentos que sobreviveram. 

Passando o episódio do contexto nacional para o regional, detectamos divergências 

teóricas interessantes a serem trabalhados. João Heraldo Lima aborda que, a crise do 

Encilhamento não apresenta efeitos expressivos na economia mineira (LIMA, 1984 p. 12). 

Discordamos da colocação expressa por Lima, uma vez que, a crise do Encilhamento levou 

ao fim quase todo o fim o sistema bancário de minas, sobrevivendo apenas o nosso banco 

estudado, que pode dar continuidade ao sistema financeiro da região.  

Colocamos também em evidência a teoria de Domingos Giroletti, onde o autor 

aponta que o mercado financeiro da zona da Mata mineira era todo investido no Rio de 

Janeiro (GIROLETTI, 1988 p. 120). Consideramos que tal questão merece ser revista, uma 

vez que, existiam sim investimentos de agentes da região mineira alocados no mercado 

financeiro fluminense, e com a crise estudada, faliram com a crise da Bolsa de Valores. 

Porém, a consolidação do Crédito Real de Minas, da Cia. Mineira de Eletricidade e outras 

empresas de outros ramos setoriais demonstram que, muitos recursos eram reinvestidos em 

sue local de origem no caso na região de Minas Gerais. 

Lembramos também que Maria Teresa de Oliveira efetuou um trabalho sobre o 

impacto do Encilhamento em Minas Gerais. Porém não discutiremos seu ponto de vista por 

se tratar de um trabalho direcionado às indústrias têxteis, e nosso foco é o setor financeiro. 

Entendemos que, a importância de nosso trabalho dentro do campo teórico visa 

inserir Minas Gerais e seu sistema bancário no contexto dessas crises da primeira década 

republicana. Tais crises certamente são um capitulo fundamental na história econômica 

brasileira.  

Minas Gerais exerceu uma participação significativa no interior das duas crises, 

tanto que na primeira crise, uma grande leva de bancos mineiros afundaram com o furacão 

especulativo do Encilhamento, e na segunda a Crise Bancária de 1900, um banco mineiro 

foi um dos únicos do país a ficar de pé.  

 

Conclusão   
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De acordo com Stanley Stein, crises financeiras não são fatos inéditos no Brasil 

(STEIN, 1979), e podemos ver também que, não são fatos passados. Basta lembrar a crise 

atual em que vivemos, desembocada pelo mercado financeiro norte-americano. Cabe a nós 

então, contribuir com uma reflexão de como agentes financeiros devem agir para manter 

um mercado de capitais sempre em um aporte confiável. 

Um empreendimento administrado sob a égide da prudência e da cautela, pode sim 

suportar crises, se mantendo no mercado com  a confiança dos investidores. Esperamos 

através desse trabalho, contribuir na história de empresas. Existe hoje nos meios 

acadêmicos, uma vasta bibliografia referente às crises que citamos aqui, porém propomos 

dar sentido aqueles que enfrentaram a instabilidade financeira desse período e saíram 

vitoriosos, como o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. 

A preocupação de nosso trabalho visa inserir o Estado de Minas Gerais no contexto 

da história econômica desse período. Percebemos em um artigo escrito referente a crise 

bancária de 1900, que, somente um banco abriu suas portas depois da tempestade da crise, 

o Banco de lavoura e Comércio do Rio de Janeiro. E ainda expandindo o assunto 

complementa que, "em 1910 o Brasil possuía 21 bancos comerciais, dos quais 5 eram 

estrangeiros. Com exceção do Banco do Brasil e de três estrangeiros que operavam nas 

principais praças do país, os demais operavam nos próprios estados onde foram criados" 

(MELO, 1996 p. 140). 

Não podemos concordar com as afirmações expressas acima. Minas Gerais 

participou significativamente do episódio, sendo que além do banco referido pela autora 

acima que abriu suas portas depois da tempestade da crise, o Crédito real de Minas Gerais 

também abriu e juntamente com o banco fluminense foi um dos dois sobreviventes. Pode-

se contestar dizendo que, a autora se referiu apenas a praça fluminense, porém, o Banco de 

Crédito Real de Minas já atuava na cidade do Rio de janeiro desde 1894. Essa informação 

também questiona a posição das informações acima, pois o banco mineiro atuava também 

fora do estado em que fora criado (4).  

O Banco de Crédito Real de Minas Gerais dentro desse contexto tornou-se um 

exemplo claro de nossa concepção. O banco surgiu próximo ao início da primeira década 

republicana, fez se valer da oportunidade oferecida pelo plano de auxílio à lavoura em um 

primeiro momento, investiu com solidez na segunda oportunidade oferecida pela 
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conjuntura, que foi a chance de operar com sua carteira comercial expandindo seus 

investimentos. 

O Banco de Crédito Real de Minas Gerais demonstrou que para se consolidar em 

uma conjuntura onde o crédito é o elemento rotor fundamental para sua concretização, 

basta manter sempre uma frase à sua frente: Crédito é Confiança. 

 

Notas: 

1 - Dentre os vários bancos que sucumbiram na Crise do Encilhamento em Minas Gerais podemos citar os 

bancos, Territorial e Mercantil de Minas, Banco de Cataguases, Banco de Leopoldina, Banco de Minas 

Gerais (Ouro Preto), Banco Popular de Minas (São João Del Rey), Banco Regional do Estado de Minas 

Gerais, Banco Sul de Minas, Banco de Ubá e Rio Branco e Crédito Mineiro.  

 

2 - Além do laço de amizade entre o Visconde de Monte Mário e o Visconde Ouro Preto, podemos associar 

também, a participação de importantes nomes ligados ao setor agrário que pressionaram a Corte com suas 

influências pessoais e políticas  para autorização de abertura do Credireal. Entre tais nomes estão  Barão de 

Santa Helena, Visconde de Assis Martins, Visconde de Carandaí, , Visconde de Itatiaia, Visconde de Lima 

Duarte, Barão D'Avelar Resende, Barão de Guaraciaba e Barão de São João Del Rey. Ver: SÁ, Antônio op 

cit p.44. Lopes. Origens de um Banco Centenário. (História econômica, administrativa, financeira e 

contábil do banco de Crédito Real de Minas Gerais) Edição Comemorativa 100 anos. Juiz de Fora, 1992 

p.40. 

 

3 -A respeito de uma consulta mais detalhada sobre a Academia de Comércio ver: CROCE, Marcus A . O 

Encilhamento e a Economia de Juiz de Fora: O Balanço de uma Conjuntura. FUNALFA Edições. Juiz 

de Fora, 2008 pp. 180-181-182. 

 

4 - Para constatar a posição de abertura do Banco de Crédito Real de Minas Gerais após a 

Crise Bancária de 1900 e seu funcionamento na praça do Rio de Janeiro ver: SÁ, Antônio 

Lopes. Origens de um Banco Centenário. Edição Comemorativa. Juiz de Fora, 1978 p. 

78. SOUZA, João R. Oliveira. Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Rio de Janeiro, 

Tipografia Leuzinger, 1925.    
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Estudos sobre as Famílias Escravas no Termo 

de Barbacena (1870 – 1888) 

Leonardo França Campos* 

 

Resumo: Esse trabalho pretende analisar a constituição das famílias escravas no termo de 

Barbacena, Minas Gerais, na conjuntura correspondente ao período entre 1870 e 1888. 

Tratava-se de uma região dinâmica da economia mineira, entreposto comercial e agro-

pecuário possuidor de uma ampla e reforçada população escrava. Sua produção estava 

direcionada ao abastecimento interno dos mercados locais, regionais e interprovinciais até 

os últimos anos dos oitocentos. 

Palavras-chave: famílias escravas, Minas Gerais, Barbacena, século XIX. 

 

Abstract: This paper discusses the constitution of slave families in the jurisdiction of 

Barbacena, Minas Gerais, the situation for the period between 1870 and 1888. It was a 

dynamic economic region of Minas Gerais, store cattle-owner of a large slave population. 

Its production was directed to the domestic supply of local markets, regional and inter-until 

the last years of the eighteenth century. 

Keywords: slave families, Minas Gerais, Barbacena, the eighteenth century. 

 

Este texto tem por objetivo apresentar os primeiros resultados de nossa pesquisa de 

mestrado. Nosso foco de estudo é a família escrava no Termo de Barbacena (1870-1888), 

projeto de dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Acreditamos que a história de Minas Gerais no 

século XIX, apesar de ter sido nos últimos anos alvo de constante debate, ainda carece de 

estudos regionalizados que possam melhor reconstituir este mosaico mineiro, dentro da 

sua complexidade sócio-econômica. 

                                                
* Mestrando em História - UFJF 
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A valorização da História Regional, no caso a família escrava em Barbacena, 

significa considerar importante não só as realidades das pequenas cidades, mas buscar 

compreender a pluralidade da História de Minas Gerais e do Brasil.  

Não se pode compreender o processo de reprodução do escravismo no Brasil, sem 

se preocupar com sua manutenção, desenvolvimento e deterioração dentro das realidades 

locais. Minas Gerais possuiu um importante papel no cenário macro-histórico cultural, 

econômico e sócio-político nos períodos setecentistas, e também nos contextos 

oitocentistas durante o processo de formação do Estado do Brasil. 

Ao longo da década de 1980 e início dos anos 90, vários pesquisadores vêm 

debatendo e levantando novas hipóteses em torno da natureza da economia e sociedade 

mineiras do século XIX. Este debate vem sendo fundamentado pela pesquisa histórica de 

fontes documentais, até então inéditas, como os censos/listas nominativas, inventários, 

testamentos, registros de compra e venda de escravos e documentação fazendária. 

O projeto de pesquisa sobre as famílias escravas pretende inserir-se nesta 

renovação historiográfica, tendo como proposta de estudo investigar a constituição de 

famílias cativas na cidade de Barbacena, Minas Gerais, na conjuntura correspondente ao 

período entre 1870 e 1888.  

O Termo de Barbacena desempenhou durante todo o século XIX significativa 

atividade produtiva agrário-mercantil e de subsistência. Este Termo ampliou suas 

atividades agrárias e industriais no que tange aos laticínios, dentro de uma estrutura 

escravista que era reproduzida e reproduzia um complexo social e econômico de 

abastecimento interno. Complexo produtivo este que gerava uma ampla acumulação de 

capital mercantil endógeno e não era em nada desapegado da escravidão ou um residual 

utilitário desta. Pelo contrário, podemos ver, pelas fontes analisadas, sua realidade 

fortemente escravista. O que possibilita clarificar a amplidão e diversidade econômico-

produtiva de diversas áreas do interior mineiro, como de todo Termo de Barbacena, como 

comprovam as pesquisas de diversos historiadores realizadas para o interior de Minas 

Gerais e dos dados censitários de 1831-1832 e 1872, como também apreendidos nas fontes 

cartoriais e judiciárias.  



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 105

 Sua produção estava direcionada ao abastecimento interno dos mercados locais, 

regionais e interprovinciais até os últimos anos dos oitocentos. 95 As pesquisas sobre a 

escravidão em Barbacena são recentes, por isso existem muitas lacunas nos estudos sobre a 

família escrava nesse Termo. Como por exemplo, o estudo sobre a estabilidade da família 

escrava, analisar como estariam inseridas as famílias escravas no processo abolicionista, 

os significados das famílias cativas para os senhores escravistas e para os cativos no 

contexto final da escravidão. 

Nesta parte do texto apresentaremos algumas questões metodológicas que devem 

nortear nossa pesquisa; as reflexões de Giovanni Levi serão fundamentais para ressaltar, 

em relação às realidades processuais tangentes à escravidão em Barbacena, à ligação entre 

o micro e o macro, entre as relações individuais e de grupos locais com a história geral e a 

mudança estrutural da sociedade como um todo. 96 

Entendemos que o recurso à microanálise como a expressão de um distanciamento 

do modelo tradicionalmente aceito, o de uma história social que desde a origem se 

inscreveu, explícita ou implicitamente, num espaço “macro”. Esse modelo “macro” aceito 

pela historiografia tradicional explica porque muitas vezes personagens da história são 

“omitidos” em relação aos demais componentes desta sociedade, uma vez que este modelo 

descreve os movimentos maiores da sociedade através de grandes sistemas. Porém, nestes 

sistemas totalizantes há um grande fardo social sobre os indivíduos que acaba por lhes tirar 

qualquer capacidade de escolha pessoal e estes são classificados de acordo com seu 

“modelo” preestabelecido dentro da sociedade. 

A microhistória ao reduzir a escala de observação, num distanciamento em relação 

à História Social de caráter “macro”, escolhe uma escala de observação que produz efeitos 

de conhecimentos. Revel afirma: “variar a escala de observação não significa apenas 

aumentar (ou diminuir) o tamanho do objeto no visor, significa modificar sua forma e 

trama”. 97 Nesse princípio, o que conta é a variação da escala.  Para Giovanni Levi, a 

                                                
95 MASSENA, Nestor. Barbacena a terra e o homem. Belo Horizonte. Imprensa Oficial. 1985. V2. P.282. 
96 LEVI, Giovanni. A Herança Imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
97 REVEL, Jacques. Microanálise e construção do social. In: ____________ (org). Jogos de escalas: a 
experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998. P. 20.  
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escolha de uma escala de observação significa escolher um instrumento analítico que não é 

neutro, é uma escolha estratégica que envolve a própria significação da pesquisa. 

Uma questão que deve ser mais bem esclarecida é a valorização pela microhistória 

da ação dos indivíduos ou grupos de indivíduos, as estratégias tomadas de acordo com os 

recursos que possuem.  

Os estudos de inventários, testamentos e registros de compra e venda possibilitam 

investigar momentos vividos pelos escravos, situações favoráveis e adversas para a família 

escrava, circunstâncias capazes de revelar os acontecimentos vivenciados pela comunidade 

cativa, as ações dos atores resultantes das escolhas e das estratégias que eles tomam, de 

acordo com os recursos que possuem. Portanto, se as escolhas dependem dos recursos, 

juntamente com esses processos, surgem às incertezas e imprevisibilidades nas interações 

dos indivíduos. 

Ao perceber os indivíduos em seus aspectos mais diversos da experiência social, 

constatamos o quanto a microhistória teve inspiração na obra do norueguês Fredrik Barth. 
98 O antropólogo trabalha com importantes noções como: incertezas, incoerências, espaço 

dos possíveis, por isso sua grande influência nas obras dos micro-historiadores. 

Para Barth, a sociedade é formada por sistemas sociais que são fraturados por 

incoerências e fragmentos, diferente das abordagens macrossociais que vêm o mundo 

integrado regido por normas coerentes; há heterogeneidades. Para o antropólogo, o 

comportamento social não resulta de uma obediência mecânica a um sistema de normas; se 

a sociedade é fragmentada, os indivíduos se envolvem de maneiras diversas, e não de 

forma mecânica e sistematizada. Barth privilegia como unidade de observação a interação 

entre as pessoas. Desta forma, as ações dos atores são resultados das escolhas e das 

estratégias que eles tomam, de acordo com os recursos que possuem. Portanto, se as 

escolhas dependem dos recursos, juntamente com esses processos, surgem as incertezas e 

imprevisibilidades nas interações dos indivíduos. Nas suas palavras: o conceito de escolha 

não pode passar despercebido, o problema central se torna quais são os constrangimentos e 

incentivos que canalizam as escolhas dos indivíduos 99. Barth deseja explorar até que ponto 

                                                                                                                                              
 
98  BARTH, Fredrik. Process and form in social life. Vol.1, London: Routlegde & Kegan Paul, 1981, p. 34. 
99  Idem. 
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podem ser explicados os padrões de forma social se assumirmos que eles são resultados 

cumulativos de várias escolhas e decisões. 

 A interferência de Barth na microhistória pode ser percebida quando seus autores 

afirmam que os agentes sociais devem ser compreendidos como sujeitos posicionados para 

ação, entendendo-se como sujeitos: senhores, camponeses, patrões, clientes, negociantes, 

etc. Todos realizam escolhas, fruto de estratégias. Estas são coincidentes, obviamente por 

obrigações, direitos e recursos a eles disponíveis. As interações seriam assim jogos 

atravessados por conflitos e tensões, onde os agentes procuram maximizar seus interesses. 

Por seu turno, isto implica em considerar cada grupo ou pessoa ponto de encontro 

microanalítico de várias relações. A partir de Barth fica mais fácil entender como o estudo 

microanalítico das interações é vital para se compreender o funcionamento e as mudanças 

do que estamos acostumados a chamar de sistemas sociais, tendo a capacidade de redefinir 

regras e leis gerais. A partir dessa perspectiva a família escrava é, pois, entendida como 

locus privilegiado para pensar a microhistória e as interações entre indivíduos e grupos 

facilmente identificáveis, por exemplo, nas relações de compadrio que se agregam ao 

estudo da família e do parentesco. Neste momento, cabe perguntar como efetivamente 

proceder a uma análise como a aqui proposta e apreender os indivíduos e os grupos que 

permeiam as relações sociais. 

A seguir vamos analisar o percurso historiográfico de nosso tema para demonstrar a 

importância da microhistória para o estudo da família escrava. 

No Brasil, a própria existência do espaço familiar entre os cativos foi negada e 

desprezada por muitas décadas100. Hoje, há um consenso entre os pesquisadores de que a 

família escrava existiu significativamente101. Robert Slenes, Stuart Schwartz, Manolo 

Florentino, entre outros historiadores, destacaram-se por revelar a importância da família 

escrava nas grandes escravarias agro-exportadores; Alcyr Lenharo, Mônica de Oliveira, 

Roberto Martins, Eduardo França Paiva, Douglas Cole Libby, historiadores 102 que 

                                                
100 

SLENES. Robert W. Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, 
século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. P.49.                                
101
 FLORENTINO, Manolo & GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico 

Atlântico. Rio de Janeiro, c.1790-c. 1850. Rio de Janeiro, Civilização brasileira. 1997. P. 28. 
102 LENHARO, Alcyr. As tropas da moderação. São Paulo: Símbolo, 1979. OLIVEIRA, Mônica Ribeiro 
de. Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação da cafeicultura mineira – 1780/1870. 
Bauru (SP): EDUSC; Juiz de Fora (MG): FUNALFA. 2005. MARTINS, Roberto Borges. “Minas e o trafico 
de escravos no século XIX, outra vez” in SZMRECSÁNYI, Támas & LAPA, José Roberto do Amaral 
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investigam com grande maestria a escravidão em Minas Gerais, também em economias 

não exportadoras, com grandes, médias e pequenas escravarias, inclusive. Esse é o caso da 

cidade de Barbacena, entreposto comercial desde o final do século XVIII 103. Os 

documentos dos arquivos de Barbacena registram a ampla formação de famílias de 

escravos, principalmente durante na segunda metade do século XIX. A importância da 

família escrava em Barbacena está documentada em testamentos, inventários, registros de 

compra e venda de escravos, entre outros. Nessas fontes documentais, é possível investigar 

momentos vividos pelos escravos, situações favoráveis e adversas para a família escrava, 

circunstâncias capazes de revelar os acontecimentos vivenciados pela comunidade cativa. 

A tradição historiográfica sobre a família escrava é longa e controversa; os estudos 

sobre a família escrava no Brasil e nos Estados Unidos desenvolveram-se de uma maneira 

muito semelhante, devido à utilização dos mesmos paradigmas de análises. No Brasil, 

autores com perspectivas racistas como Nina Rodrigues e Oracy Nogueira, dão ênfase a 

uma visão onde o comportamento sexual do negro é marcado pela imoralidade, 

promiscuidade e devassidão. A bibliografia clássica americana está povoada por essas 

imagens de escravos anômicos. Franklin Frazier compreendia que a desaculturação forçada 

levou os escravos a perder as normas africanas. Frazier empenhou-se em distinguir o 

“negro” do “escravo” e apontar a plantation como a responsável pelos males do 

escravismo. 104 

Na obra de Gilberto Freyre “Casa Grande e Senzala”, a população de origem 

africana começa a ganhar um papel mais relevante na formação social brasileira. De acordo 

com Gilberto Freyre, “o negro foi patogênico, mas a serviço do branco” 105; superava, 

assim, o modelo da “patologia social” até então utilizado para explicar as práticas sexuais e 

a vida familiar dos escravos. Portanto, a família escrava não é desconhecida pelo autor. 

Mas, ao afirmar que “o negro foi patogênico, mas a serviço do branco”, Freyre reduz a 

organização da família escrava à mera reprodução da identidade familiar em relação à casa 

                                                                                                                                              
(orgs.). Historia econômica da Independência e do Império. São Paulo, HUCITEC/Fapesp/ABPHE, 1996. 
LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista: Minas Gerais no século 
XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
103
MASSENA, Nestor. Barbacena a terra e o homem. Belo Horizonte. Imprensa Oficial. 1985. V.2.P.282. 

104
Citado por SLENES. Robert W. Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da 

família escrava, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
105FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Rio de Janeiro: Record, 1978. P. 320-321. 
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grande; como se eles próprios [escravos] fossem incapazes de formar e reproduzir 

culturalmente suas próprias famílias. 

A visão política de Freyre, que retirava do negro o fardo da raça, foi contestada por 

Caio Prado Júnior106. Prado, preocupado em condenar o legado socioeconômico do sistema 

colonial português, apontou para a profunda deformação de caráter e cultura sob o 

escravismo. Florestan Fernandes argumentava que a família escrava não se constituiu107. 

Segundo este autor, a “herança do cativeiro” tornava o negro incapaz de ascender 

socialmente; ele tinha como principal elemento à ausência de laços familiares e uma 

conseqüente promiscuidade generalizada no interior das senzalas e, posteriormente, dos 

cortiços da cidade de São Paulo. Para Roger Bastide, a família escrava desapareceu com a 

impossibilidade de se manter a linhagem, o que desestruturou, também, o culto dos 

ancestrais108. A partir de 1960, Eugene D. Genovese109 e Herbert Gutman110 rejeitaram a 

idéia do despojamento da herança cultural, valorizando as matrizes culturais e mostrando a 

família nuclear, intergeracional e extensa como uma instituição forte e valorizada pelos 

escravos. Os estudos desses autores refletiram mudanças em curso na História Social, 

interessada na valorização da cultura subalterna. No Brasil, os reflexos desses estudos se 

fazem sentir convidando e levando os historiadores a novas pesquisas nos anos de 1970 e 

1980. 

Os estudos sobre a família escrava durante os períodos em que eram vigentes as 

versões totalizantes da história, esta instituição esteve “fadada” como praticamente 

inexistente devido à suposta falta de estrutura e de “moralidade” dos escravos. Os estudos 

sobre a família escrava iniciaram-se com os historiadores norteamericanos acima 

mencionados, na década de 1970. Suas reflexões contribuíram para que também fossem 

lançados novos olhares sobre a vida dos escravos do Brasil. Para tal mudança de postura 

acerca da vida dos ‘negros’ em cativeiro foi importante a incorporação de novos 

                                                
106 PRADO JUNIOR, Caio. Formação econômica do Brasil contemporâneo: colônia. 18. Ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. 
107FLORESTAN, Fernandes. A integração do negro na sociedade de classes. 3ªed. São Paulo: Ática, 1978. 
P.117.  
108BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Brancos e negros em São Paulo. Ensaio sociológico sobre 
aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor na sociedade paulistana. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1960. 
109 GENOVESE, Eugene; Economia Política da Escravidão. Pallas, 1974. 
110 GUTMAN, Herbert G. The black family in slavery and freedom (1750-1925). New York: Pantheon 
Books, 1976.   
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procedimentos teóricos e metodológicos. Nesse sentido, a história demográfica, o diálogo 

com as outras ciências sociais, a redução da escala de análise tiveram grande relevância, 

permitindo que se realizasse uma releitura das fontes, bem como que outras séries 

documentais fossem incorporadas aos estudos. As fontes utilizadas pelos historiadores da 

escravidão, geralmente, foram produzidas por um grupo da sociedade que muitas vezes 

estava comprometido com o sistema escravista. Devido a isso, o historiador tem de realizar 

a critica as fontes consultadas, ler nas entrelinhas dos documentos, cruzar as informações 

de diversas fontes para que desse esforço as estratégias de sobrevivência e de 

solidariedades de homens e mulheres escravizados, libertos e livres possam emergir. É 

dentro desse contexto de renovação da historiografia que os estudiosos da escravidão no 

Brasil, principalmente a partir da década de 1980, passaram a se dedicar cada vez com 

mais afinco ao tema da família escrava. Inicialmente buscou-se compreender como eram 

os arranjos familiares entre os escravos, que importância tinham os laços familiares entre 

eles, e se realmente desejavam constituir família. A literatura sobre tal temática 

demonstrou através de pesquisas em diversas fontes, qualitativas e quantitativas, que a 

família era desejada pelos mancípios. Seguindo na mesma trilha, os historiadores 

começaram a inquirir sobre a importância do parentesco e os meios pelos quais ele era 

estabelecido, quais grupos sociais eram privilegiados pelos escravos nesse intuito de 

ampliação do raio social.  

Uma vez identificada à existência de laços familiares entre os escravos e, 

sobretudo, a sua importância para a construção da comunidade cativa, os estudos passaram 

a investigar a estabilidade desses laços no tempo e suas implicações na relação 

senhor/escravo. Alguns trabalhos indicaram perspectivas de análise fundamentais para que 

se avançasse no entendimento da família dos cativos no Brasil. Florentino e Góes 

mostraram uma estreita articulação entre o tráfico e a recriação dos laços de parentesco 

entre os cativos. Sua análise enfoca a dimensão política da presença da família dentro dos 

plantéis escravistas, superando posturas que enfatizam uma lógica explicativa externa. Para 

os autores, em virtude de se constituir em instrumento da paz social, por vias indiretas a 

família escrava acabava por assumir feições de uma renda política para os senhores. 111 

                                                
111 FLORENTINO, Manolo & GÓES, José Roberto. Op.Cit. P.45. 
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Segundo Hebe Mattos, os cativos nascidos no Brasil possuíam o aprendizado de 

uma política de negociação desenvolvida no campo dos costumes e do poder dos senhores. 

Se a possibilidade dessa política representou para os senhores uma forma de produzir 

fidelidades e potencializar o nível de sua autoridade entre os cativos, para os escravos ela 

buscou a miragem da alforria. A frustração das expectativas causada pelos senhores 

dependia de um cálculo sobre os riscos de insubordinação dela decorrentes. Do ponto de 

vista senhorial, portanto, a manobra deveria estar muito bem regulada. De certa maneira, 

esse controle senhorial foi facilitado pela chegada constante de novos africanos, até a 

extinção do tráfico, e pelas limitações à mobilidade espacial dos libertos, tornando-os 

dependentes e frequentemente sujeitando seus descendentes à reescravização. 112 

Em trabalho pioneiro realizado por Costa, Slenes e Schwartz (1987, p. 257) sobre a 

família escrava em Lorena no ano de 1801, observou-se que a maioria das unidades 

familiares era formada por pessoas casadas, viúvas e seus filhos legítimos Além disso, a 

participação relativa das famílias chefiadas por mães solteiras também não foi significativa 

e, entre as crianças escravas, havia um predomínio das legítimas vis-à-vis as naturais. Nos 

anos seguintes, os resultados obtidos nos estudos realizados para outras localidades 

brasileiras continuaram confirmando a compatibilidade entre cativeiro e família escrava. 
113 

A partir deste panorama traçado, esta pesquisa postula verificar a estabilidade de 

famílias escravas nos inventários da cidade de Barbacena (1870-1888). Investigar 

momentos vividos pelos escravos, situações favoráveis e adversas para a família escrava. 

Segundo Florentino e Góes, além do momento de venda e compra de cativos a passagem 

de escravos de uma geração para outra de senhores através das heranças é momento de 

tensão para as famílias escravas. 114 Hebert Gutman, analisando o Sul dos Estados Unidos, 

constata que no fim da vida ou após a morte do escravista as famílias escravas 

conheceriam uma desintegração decorrente de doações, partilhas ou venda. Portanto, o 

momento da partilha dos bens dos escravistas é de fundamental importância para nosso 

objetivo, uma vez que, a estabilidade estaria, segundo Gutman, relacionada com o 

                                                
112 MATTOS, Hebe Maria. Laços de família e direito no final da escravidão. Alencastro, Luiz Felipe de 
(Org.). Coleção Historia da vida privada no Brasil: império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997. V. 2. Pp.353-354. 
113COSTA, Iraci del Nero, SLENES, R. W e SCHWARTZ, S.B. A família escrava em Lorena (1801). 

Estudos econômicos v. 17 n. 2, p. 245-295 mai/ ago. 1987. 
114  FLORENTINO, Manolo & GÓES, José Roberto. Op.Cit. P.115. 
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proprietário, fosse ele favorável ou não ao estabelecimento de relações familiares entre os 

cativos115. Para Hebe Mattos, a prática de respeitar os grupos familiares nas partilhas e na 

venda de cativos pode ser registrada com alguma freqüência, mesmo antes que se 

transformasse em imposto legal116.     

Para compreendermos as histórias de vida passadas dentro das fazendas em relação 

aos conflitos, afeições, as relações de gratidão e solidariedade entre senhores e seus 

escravos, retaliações e violências psicológicas presentes na escravidão em Barbacena será 

necessário um estudo sistemático do Recenseamento Geral de 1872, cerca de cento e vinte 

testamentos, ou seja, todos os testamentos e ações cíveis encontradas nos arquivos de 

Barbacena para nosso período. Após os estudos destas fontes investigaremos os inventários 

existentes e encontrados também no Arquivo Histórico Municipal de Barbacena, cerca de 

400, para o recorte de 1870-1888. Este trabalho é fundamental para que possamos cruzar 

os inventários lidos com todos os testamentos levantados. Analisar também as escrituras de 

compra e venda de escravos para este Termo, cerca de trezentas.  

Para verificar a hipótese reprodução da estrutura social do Termo de Barbacena até 

os últimos anos da escravidão devem ser efetuados cruzamentos dos dados das fontes, a 

fim de produzir indicadores demográficos e econômicos. No entanto, sabemos que não 

devemos pretender enfatizar o comportamento padrão ou as características típicas, ao 

contrário, devemos partir da premissa de que as relações de poder e o dinamismo de uma 

hierarquia social só se podem expressar nos diversos comportamentos. A pesquisa deve 

comportar, igualmente, uma abordagem metodológica qualitativa. Tornar mais evidentes as 

interações entre os indivíduos e os contextos sociais, e assim a análise deixará de priorizar 

a estrutura social em si, para privilegiar os processos e as interações no interior da 

sociedade estudada. A reconstituição dessas redes é possível principalmente por meio do 

cruzamento de dados de registros.  

Em relação à discussão sobre a importância de estudar as realidades locais, e ainda 

o processo da formação, reprodução e crise da instituição da escravidão no Termo de 

Barbacena entre 1870-1888, acreditamos que o Termo de Barbacena tem muito a 

                                                
115 GUTMAN, Herbert G. Op.Cit. 
116 MATTOS, Hebe Maria. Laços de família e direito no final da escravidão. Alencastro, Luiz Felipe de 
(Org.). Coleção Historia da vida privada no Brasil: império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997. V. 2. P.345. 
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contribuir para o entendimento do multifacetado e complexo regime escravista em Minas 

Gerais e no Brasil. 

Para Giovanni Levi, não se deve confundir micro-história e história local, pois não 

existe a divisão entre macro e micro, a redução de escala serve para entender a história 

geral, a micro-história parte de problemas macro-históricos e vê no nível micro a chance de 

analisar tais problemas 117. A micro-análise consegue captar o funcionamento de 

mecanismos que o nível macro não consegue. Para se compreender a realidade do regime 

escravista, é preciso conhecer o complexo processo histórico de reprodução 

socioeconômica e cultural do escravismo. Para isso, faz-se necessário considerar as 

realidades locais com suas formações econômico-sociais e seus complexos culturais 

especificamente estruturados, como também sua ordenação estrutural e conjuntural, 

construídas dentro de um espaço localizado, no qual as relações políticas, econômicas, 

sociais e históricas estão em completa inter-relação se entrecruzando mutuamente. 

Os estudos de inventários, testamentos e registros de compra e venda possibilitam 

investigar momentos vividos pelos escravos, situações favoráveis e adversas para a família 

escrava, como, por exemplo, o modo por meio do qual ela teria agido ou reagido à morte 

do senhor, a situação da economia local, os casamentos realizados, as relações de 

compadrio, além de outras circunstâncias capazes de revelar os acontecimentos 

vivenciados pela comunidade cativa. A nossa investigação pretende resgatar uma série de 

pequenas batalhas cotidianas desses indivíduos, suas estratégias familiares em busca de 

melhor “controle sobre o futuro”, uma previsibilidade dos fatos, maior segurança e 

crescimento econômico para si e seus familiares. 118 

Levi defende que, por mais que as atitudes individuais sejam produto de uma série 

de pressões e influências institucionais, culturais e sociais, há um espaço de liberdade de 

escolha dentre os indivíduos. Escolha que permite que estes indivíduos tomem atitudes e 

escolhas incongruentes com a ordem social do grupo e por isso mesmo seja um 

impulsionador da mudança social. São esses casos de ruptura, ou casos-limites, um dos 

interesses da microhistória. Nesse aspecto o estudo do cotidiano atrai a atenção do micro 

                                                
117 FRAGOSO, João Luis Ribeiro. Alternativas Metodológicas para a História Econômica e Social: 
micro-história italiana, Fredrik Barth e história econômica colonial. In: ALMEIDA, Carla M. Carvalho, 
OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Nomes e Números: alternativas metodológicas para a História Econômica e 
Social. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2006. P. 29. 
118  LEVI, Giovanni, Op. Cit. P. 167. 
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historiadores posto que é lugar privilegiado do “vivido”, onde se desdobram 

correspondências e rupturas com a ordem social vigente, onde os personagens, na maior 

parte das vezes, protagonizam uma história não episódica, não exemplar, mas anônima 119. 

A micro-história, com a utilização dos aportes teóricos de Barth, vem nos auxiliando 

porque permitem pensarmos os escravos como atores, que efetuavam escolhas de acordo 

com seus recursos, limites e estratégias. Deste modo, um escravo pesquisado deixa de ser 

visto apenas como um membro de um plantel de um proprietário de terras e de escravos, e 

passa a ser entendido como um indivíduo como ponto de encontro de várias relações 

sociais, ou seja, um indivíduo que tinha alguma relação familiar era padrinho de tal 

escravo, cunhado de outro, etc. É somente com a abordagem micro-analítica que 

conseguimos entender as interações sociais, os interesses que compartilhavam e as 

trajetórias de vida desses escravos. 

Ao afirmar que as sociedades são sistemas desordenados120, Barth considera os 

indivíduos em seus diferentes papéis sociais: é através da análise micro-analítica que 

conseguimos perceber esses diversos papéis que o indivíduo possui. Dessa forma, 

chegamos em mais uma conceituação do antropólogo, as fronteiras. Para tal, a existência 

de fronteiras é que vai definir esses papéis, ou seja, é a barreira de pertencimento ou não a 

um determinado grupo social, o que vai constituir as relações entre esses grupos são as 

fronteiras existentes entre eles. Essas fronteiras são modeláveis de acordo com Barth, e se 

pensarmos numa sociedade de Antigo Regime nos Trópicos, hierarquizada e estamental, 

onde as normas não vigoram necessariamente com a legislação, mas sim pelas práticas 

costumeiras e locais, entender as fronteiras definidoras das relações sociais se torna 

interessante e possível através da micro-análise. 

Esse olhar pontual busca, entre outras questões, atingir as estratégias criadas pelos 

grupos sociais que proporcionavam um posicionamento dinâmico diante das pressões de 

ordem social e econômica exercidas pelas macro-estruturas. Neste sentido, a compreensão 

das redes de reciprocidade que se estabelecem entre os sujeitos históricos nas esferas 

individuais ou coletivas é de fundamental relevância.  

                                                
119  LEVI, Giovanni. Idem. 
120 BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa 
Livraria, 2000, capítulo 5. 
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No caso da família escrava percebe-se sua importância fundamental para 

compreender as interações entre indivíduos e grupos facilmente identificáveis, por 

exemplo, nas relações de compadrio que se agregam ao estudo da família e do parentesco.  

A construção de laços de parentesco tem enorme potencial para realizar possíveis 

mudanças por meio de estratégias e escolhas operadas nos interstícios dos sistemas 

normativos contribuem no processo de transformação social. 

 

(...) Assim, toda ação social é vista como resultado de uma constante negociação, 
manipulação, escolhas e decisões do indivíduo, diante de uma realidade 
normativa que, embora difusa, não obstante oferece muitas possibilidades de 
interpretações e liberdades pessoais. (...) Neste tipo de investigação, o historiador 
não está simplesmente preocupado com a interpretação dos significados, mas 
antes em definir as ambigüidades do mundo simbólico, a pluralidade das 
possíveis interpretações desse mundo e a luta que ocorre em torno dos recursos 
simbólicos e também dos recursos materiais (...). 121  

 

 

 

A pesquisa que desenvolvemos no mestrado em História se alimenta dessas 

discussões teórico-metodológicas. Através da análise micro conseguimos unir aspectos 

teóricos essenciais da pesquisa com a prática historiográfica. Seguir trajetórias individuais 

não significa que estamos deixando de lado a sociedade, pois como vimos uma análise 

histórica deve se fundamentar principalmente na inter-relação entre os níveis individuais e 

coletivos, e é através do nível micro que isso se torna possível. 
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Traços Gerais do Trabalho Escravo em Comunidades Oitocentistas do Sul de 

Minas 

 

Pedro Henrique Leão Coelho 

 

Resumo: Esse trabalho tem como temática as características do trabalho escravo em 

comunidades mineiras com uma produção econômica voltada para o mercado interno. Nos 

últimos anos, novos trabalhos vêm demonstrando a presença da escravidão em pequenas 

propriedades de abastecimento nas minas oitocentistas. Com pesquisas cada vez mais 

centradas no individuo, os historiadores buscaram entender o ponto de vista dos escravos, 

demonstraram que uma vez em cativeiro, seja sob o olhar de grandes ou de pequenos 

proprietários, os escravos desenvolveram uma série de estratégias e comportamentos na 

tentativa de tornar o trabalho menos doloroso e a de sentirem, dentro dos limites da própria 

escravidão, possuidores de escolhas, traduzidas pelos matrimônios e extensão dos laços 

familiares. 

Palavras-chave: Escravos; Sul de Minas; Comunidades  

Abstract: This work has as thematic the characteristics of the enslaved work in mining 

communities with a economic production directed toward the domestic market. In recent 

years, new works come demonstrating the presence of the slavery in small properties of 

supplying in the eight hundred centuries mines. With centered research each time more in 

the individual, the historians had searched to understand the point of view of the slaves, 

had inside demonstrated that a time in captivity, either under the look of great or small 

proprietors, the slaves had developed a series of strategies and behaviors in the attempt to 

become the work less painful and to feel, of the limits of the proper slavery, possessors of 

choices, translated for the marriages and extension of the familiar bows. 

Keywords: Slaves; South Minas; Communities  
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Por muito tempo a temática do mercado interno esteve à margem dos estudos 

historiográficos, sendo relegado ao segundo plano pelos pesquisadores centrados na 

compreensão de uma economia voltada somente para a agroexportação.122  

Diante do desafio de repensar a lógica do funcionamento da economia colonial, 

novas pesquisas surgiram enfatizando o papel de uma produção econômica voltada para o 

mercado interno, demonstrando sua dinamização e sua capacidade de reinvestir as riquezas 

acumuladas em aumento de produção.123 

Devido a ausência de trabalhos acerca da importância dos setores de abastecimento 

até os anos 1980 na historiografia brasileira, a região do Sul de Minas foi pouco 

trabalhada, mesmo com a já conhecida importância da região para a economia 

oitocentista.124 

Com o objetivo de compreender melhor essa região, esse texto busca apresentar 

uma análise do debate historiográfico acerca da economia colonial, enfatizando as 

características do trabalho escravo nas comunidades mineiras com uma produção 

econômica voltada para o mercado interno. Lembrando que esse trabalho representa uma 

proposta inicial para um projeto de monografia, que busca analisar de forma mais geral os 

principais autores e teses que contribuíram para o melhor entendimento da temática 

proposta.  

 

As visões clássicas 

 

Com relação às correntes de interpretação citadas acima, as quais defendem a 

importância da agroexportação como modelo de compreensão da economia colonial, 

renegando ou enfraquecendo a importância das atividades de subsistência.   

Caio P. Júnior resgata o alicerce estrutural da história colonial brasileira, em que se 

deve entender a sociedade e a economia desse período inserido nos capítulos da história 

comercial européia. Ensejando um tipo de estrutura assentado na continua transferência de 

excedentes para a metrópole.  

 

                                                
122 PRADO JÚNIOR, Caio. A formação do Brasil Contemporâneo; GORENDER, Jacob. O escravismo 
Colonial, dentre outros 
123 LINHARES, Maria Y. História da Agricultura Brasileira; FRAGOSO, João. Homens de Grossa 
Aventura 
124 LENHARO, Alcir. As tropas da moderação. 
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No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos 
trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, destinada a explorar os 
recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É 
esse o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das 
resultantes125. 

 

Segundo o autor, são três os fatores que vão determinar a estrutura agrária do Brasil 

colonial – que por vários anos constituíram o modelo para se perceber o espaço colonial, 

não só o caso brasileiro, mais em todas as colônias – grande propriedade, monocultura e 

trabalho escravo, que associadas entre si dariam vida ao plantation. Nesse modelo social, 

as elites agrárias, detentoras dos três elementos citados, reinavam absolutas no topo da 

hierarquia social e econômica, submetidas apenas aos desígnios do Pacto Colonial. Como 

figuras secundarias, reunidas ao redor da agroexportação, estariam os inúmeros homens 

livres pobres. A junção desses elementos apresentados por Caio Prado, acerca da 

associação entre o espaço e os agentes coloniais, deixa claro para a incapacidade da 

colônia em gerar circuitos internos de acumulação, sustentando a lógica de dependência 

em relação a metrópole126. 

Nessa mesma linha historiográfica encontramos o trabalho de Celso Furtado, 

Formação Econômica do Brasil, no qual a economia agroexportadora se caracterizava 

como eixo central para a compreensão da economia escravista. Ao analisar dados sobre as 

empresas açucareiras, o autor demonstra como o excedente do capital gerado por esse 

produto não era reinvestido na sua manutenção, confirmando, portanto, a transferência 

desse capital colonial para a metrópole pelas mãos de seus comerciantes, que contavam 

com os privilégios da exclusividade desse comércio entre colônia e metrópole127. Para 

Furtado a economia colonial estava desprovida de um ritmo próprio, com suas variações 

determinadas pelo mercado internacional, a expansão colonial seria condicionada pela alta 

dos preços internacionais dos produtos agro exportados e a queda estaria ligada a retração 

dessa economia. Entretanto, essa retração não causava alteração na estrutura do plantation, 

pois nesses casos a escravidão se transferia para a produção de alimento dentro da própria 

plantation.  

Já a obra de Fernando Novais trabalha com a idéia de uma economia colonial 

voltada para enriquecer a coroa portuguesa e conseqüentemente o capitalismo europeu. O 

                                                
125 PRADO Jr, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1983. p.31 
126 Idem, pp 120 
127 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 23 ed. São Paulo: Editora Nacional, 1989 
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autor se inspira nas teses de Caio Prado Júnior e Celso Furtado, para elaborar o conceito de 

“exclusivo metropolitano”. Segundo o autor, a produção agrícola e mineral estariam 

voltadas para a metrópole, que possuía exclusividade no comércio. 

 

As colônias devem primeiro, dar a metrópole um maior mercado para seus 
produtos; dar ocupação a um maior número de seus manufatureiros, artesãos, 
marinheiros; fornece-lhes uma maior quantidade dos artigos de que precisa. As 
colônias se deviam constituir em fator essencial do desenvolvimento econômico 
da metrópole128. 

 

A produção de alimentos na colônia servia à subsistência. Novais destaca a 

externalidade como característica intrínseca à colonização. Segundo o autor, o que 

determina o escravismo moderno é o fato colonial, ou seja, a posição do Brasil no 

comércio mundial. Portanto, a América Portuguesa faria parte de um sistema econômico 

maior, o capitalismo europeu. Para além das teses de Caio Prado ele afirma que a produção 

colonial foi essencial no processo de acumulação de capitais por parte das potências 

européias. 

 

As novas pesquisas 

 

Surgem nos anos 70 os primeiros questionamentos dessa teoria de sentido de 

colonização, revisando o papel de uma produção econômica voltada para o mercado 

interno, demonstrando uma maior dinamização da economia colonial. Debatidas 

principalmente por Ciro Cardoso e Jacob Gorender. Ciro Cardoso questiona que as 

sociedades coloniais revelariam seu pleno sentido quando entendidos como elementos 

integrantes e até mesmo complementares a economia européia.  Contudo, o autor pondera: 

 

Também é verdade que as atividades de conquista e colonização tiveram como 
resultado o aparecimento de sociedades cujas estruturas internas possuem uma 

                                                
128 NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, 1777-1808. São Paulo: 
Hucitec, 1983. 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 123

lógica que não se reduz exclusivamente ao impacto da sua ligação com o 
mercado mundial em formação e com as metrópoles européias. 129 
 

Cardoso aprofundaria essa questão, estabelecendo a hipótese de um modo de 

produção escravista-colonial nas Américas, que procuraria dar conta da relação de 

dependência e as estruturas internas coloniais com suas próprias contradições. 

Da mesma forma como Cardoso, Gorender faz critica a idéia de ênfase dada a 

transferência do excedente colonial, afirmando que uma parcela considerável da renda 

gerada pelo escravismo colonial, ou melhor, pela produção escravista exportadora, se 

mantinha nas mãos dos senhores. Para o autor, o escravismo não seria capaz de gerar um 

mercado interno compatível com a realização de uma produção mercantilizada mais ampla. 

Em sua analise a colônia estaria subordinada às flutuações econômicas européias, o que o 

levou a se aproximar das considerações de  Furtado e Novais. Enfim, a produção voltada 

para o abastecimento interno dependia das condições vivenciadas pela agroexportação. As 

variações dos preços no mercado internacional obrigatoriamente levariam a expansão da 

produção interna, da mesma forma como a retração dos preços internacionais resultaria em 

queda dos produtos mercantis ligados ao abastecimento interno130. 

As décadas de 70 e 80 implantariam no debate historiográfico uma maior atenção 

para a lógica do mercado interno colonial. Maria Odila da Silva Dias e Alcir Lenharo 

analisam as conexões mercantis entre o Sul de Minas e o Rio de Janeiro.  

Maria Odila em seu texto “A interiorização da metrópole” elege a vinda da corte 

portuguesa para o Brasil como um elemento fundamental para o processo de enraizamento 

dos interesses portugueses e interiorização da metrópole através de uma política de 

integração do Centro Sul. Para a autora, este enraizamento de capitais e interesses 

portugueses estavam associados as classes dominantes nativas polarizadas em torno do 

poder executivo, para barrar a insubordinação das classes menos favorecidas, identificadas 

com forças regionalista131. 

Em “As tropas da moderação” de Alcir Lenharo, é estudado a formação de um setor 

comercial novo oriundo da produção e distribuição de gêneros ao mercado interno, e como 

                                                
129 CARDOSO, Ciro. As concepções acerca do sistema econômico mundial: a preocupação obsessiva com 
a extração do excedente. In: LAPA, Jose (org.) Modos de produção e realidade brasileira. Petrópolis: Vozes, 
1980.  
130 GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1978. 
131 DIAS, Maria Odila da Silva. A interiorização da metrópole. In: MOTA, C. G. (org). 1822: dimensões. 
São Paulo: Perspectiva, 1972 
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este setor articulou-se em nível regional e projetou-se no espaço da Corte. A dinâmica 

desse mercado teria angariado, para esse grupo, crescente importância e influencia política. 

Lenharo argumenta que comerciantes da Comarca do Rio das Mortes e do Rio de Janeiro 

povoaram as regiões entre o Sul de Minas e a Capital, convertendo-se nos seus principais 

proprietários. Para o autor, ate os anos 30, quando somente então o café deslanchou e 

passou a conduzir a expansão econômica do Centro-Sul, a economia mercantil de 

subsistência ocupou um espaço vital no crescimento das forças produtivas da região, 

apoiada na exportação do seu excedente para o consumo da Corte132. 

Na esteira desses trabalhos, João Fragoso destaca em “Homens de grossa aventura 

Acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830)” que o 

dinamismo verificado no interior do mercado domestico colonial não podia ser visto como 

resultado da vinda da Família Real, em 1808, para o Brasil. O autor comprova, através de 

sólidos dados estatísticos, a presença de um mercado interno expressivo, com sua produção 

de abastecimento e acumulação endógena, anterior a instalação da corte133. Nesse contexto, 

Minas Gerais recebe grande destaque, quando fica demonstrado o crescimento 

populacional da capitania e da importação de novos escravos mesmo com o declínio da 

extração aurífera. Afirmando grandeza das suas áreas produtoras de alimentos e animais 

para corte, não mais como um apêndice da atividade mineradora. Também fica claro na 

obra de Fragoso como o eixo de consumo desses produtos se desloca das regiões das minas 

para o Rio de Janeiro. 

No trabalho em parceria entre João Fragoso e Manolo Florentino, “O Arcaísmo 

como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro, 

1790 – 1840”, os autores destacam em suas analises sobre inventários post mortem de 

senhores de engenho fluminense a inexistência de produção de alimentos em suas 

propriedades, enquanto as áreas agrícolas não direcionadas para a agroexportação tinham 

um alto número de alqueires voltados para a produção de alimentos. Os registros de tropas 

consultados demonstram que, durante as duas primeiras décadas do século XIX, São Paulo 

e Minas Gerais proviam o grosso abastecimento terrestre do Rio de Janeiro, assim como 

sugere a obra de Lenharo. A corte seria responsável por absorver 71% das exportações de 

                                                
132 LENHARO, Alcir. As tropas da moderação. São Paulo: Símbolo, 1979 
133 FRAGOSO, João. Homens de grossa aventura. Acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de 
Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
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Minas, que em varias de suas áreas seguiam o modelo do sul mineiro, com uma economia 

mercantil de subsistência baseada no trabalho escravo134. 

Durante a década de 90 surgiram inúmeros trabalhos de cunho regional dando 

continuidade a essa perspectiva da dinâmica da economia mineira. Essas pesquisas 

demonstram que durante os séculos XVIII e XIX os setores econômicos de abastecimento 

interno geravam consideráveis riquezas.  

Carla Almeida esboçou a percepção sobre o espaço das unidades produtivas, na 

região de Mariana, no período de 1750 a 1850. A partir das análises dos inventários post 

mortem da região, a autora percebeu alterações nas unidades produtivas, que a levaram a 

entender que tal declínio da mineração não provocou transformações profundas na 

estrutura produtiva de Mariana. Almeida demonstrou que a região passou por uma 

reestruturação, em que a produção de subsistência passou a ser o carro-chefe da economia 

mineira, a partir do declínio da produção mineradora. Assim, constatou uma diversificada e 

dinâmica produção agropecuária destinada, não só ao consumo interno, mas a exportação 

para outras províncias, capaz de manter na província mineira o maior contingente escravo 

do Brasil, no século XIX135. 

O trabalho de Ângelo Carrara, que em sua tese de doutorado realizou importantes 

reflexões acerca do espaço ocupado pela atividade agropecuária na Capitania das Minas, 

durante o período colonial. Através de uma exaustiva análise na documentação sobre 

entradas e saídas de tropeiros, registros oficiais etc, o autor atenta para a diversificação 

social e produtiva das regiões mineiras que, segundo ele, organizaram-se em dois modos 

de produção distintos: o escravo e o camponês, sendo o primeiro, com mais potencial para 

a mercantilização e o último para a produção de autoconsumo. 136 

Em relação a trabalhos mais específicos para a região do sul mineiro, no qual 

atentaremos melhor, Marcos Andrade vem demonstrando importantes considerações 

acerca da formação e expansão da Vila de Campanha da Princesa e seu termo. Nesse 

trabalho, o autor apresenta as principais atividades econômicas desenvolvidas na região, 

além de revelar dados gerais sobre a estrutura social e demográfica. A intenção é 

                                                
134 FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo como Projeto- mercado atlântico, sociedade 
agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro. 1790- 1840. Rio de Janeiro. Diadorim 1993 
135ALMEIDA, Carla M. de Carvalho de. Alterações nas unidades produtivas mineiras: Mariana 1750 -
1850. Niterói. ICHF/UFF, 1994 (Dissertação de Mestrado em História). 
136 CARRARA, Ângelo. Agricultura e pecuária na Capitania de Minas Gerais. (1674-1807). Tese de 
doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 
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demonstrar como a Vila de Campanha passou a se destacar, a partir da primeira metade do 

século XIX, se tornando um pólo de atração, especialmente na segunda metade daquele 

século. Para isso, o autor utiliza inúmeras fontes para traçar os aspectos estruturais e 

econômicos da região, que vem a confirmar a vocação mercantil agropecuária do sul das 

Minas. 137 

 

Aspectos sobre a escravidão 

 

Sobre a participação cativa em Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX duas 

prerrogativas já se encontram consolidadas: a de que a de que a estrutura produtiva da 

província detinha durante o século XIX a maior população escrava do Império; e que a 

grande parte desse contingente cativo estava envolvida em atividades voltadas ao 

abastecimento interno. 

Como já foi dito anteriormente, por anos a historiografia brasileira colocou em 

discussão a capacidade da economia interna de subsistência de adquirir mão de obra cativa 

via importação, o que se comprova pela presença de altas porcentagens de africanos e 

inclusão de Minas no tráfico internacional de cativos. 

Analisando os dados de entrada de cativos no porto do Rio de Janeiro, João Fragoso 

demonstrou que de 1825 a 1833, Minas Gerais absorveu 48,4% do total de cativos 

disponíveis no mercado do Rio de Janeiro, enquanto as áreas de produção concentrada na 

agroexportação, como o vale do Paraíba e o norte fluminense, somavam juntos 36,5% das 

importações de escravos138. Nesse sentido, os setores mercantis ligados ao abastecimento 

interno, possibilitavam grandes importações de cativos por parte da província. 

Segundo Carla Almeida, após o momento de rearticulação econômica que Minas 

Gerais passou nas últimas décadas do século XVIII, com a transferência do eixo 

econômico da extração aurífera para uma atividade agropastoril, o Sul de Minas, em 

especial a comarca do Rio das Mortes, se destaca cada vez mais. Esta região apresentou 

um salto populacional e demonstrou um grande processo de mercantilização, 

proporcionado pela maior concentração de cativos da província139. 

                                                
137 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do Estado imperial brasileiro, Minas 
Gerais, Campanha da Princesa (1799-1850). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2008 
138 FRAGOSO, João. op cit, pp. 177  
139 ALMEIDA, Carla, op cit, pp. 50-54 
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Objetivando conhecer melhor a estrutura escravista do Sul de Minas, essencial para 

preencher as lacunas a respeito do importante papel econômico desempenhado por essa 

região, apresento três pesquisas que considero de valor para o entendimento dessa 

temática. São eles: as dissertações de mestrado de Juliano Custodio Sobrinho e Leonara 

Lacerda Delfino, sobre a freguesia de Itajubá e o distrito de Pouso Alegre, 

respectivamente, e a tese de doutorado de Marcos Ferreira de Andrade sobre o distrito de 

Campanha da Princesa.  

Analisando as listas nominativas de 1831 e 1832, Marcos Andrade demonstrou a 

importância da mão-de-obra escrava para o desenvolvimento das atividades econômicas 

ligadas ao abastecimento interno. Caracterizada por uma vasta área de produção rural, o 

distrito de Campanha possuía 35,2% de cativos, o que equivalem a aproximadamente 

10.000 escravos de uma população de pouco mais de 30.000 habitantes140. Para a freguesia 

de Pouso Alegre, Leonara Delfino demonstra ao analisar o recenseamento de 1833-1835, 

uma população escrava de 29,4% de um total de 6.817 habitantes141. Juliano Custódio, 

analisando o mesmo recenseamento, encontra 27,2% de cativos para a freguesia de Itajubá 

possuidora de um total de 5.006 habitantes142. A proximidade entre os dados encontrados 

para essas três localidades vêm a confirmar a participação desses agentes dentro do 

processo produtivo do Sul de Minas e uma possível dependência em relação ao tráfico, 

possivelmente a partir da compra desses escravos na praça carioca.  

Essa relação com o tráfico fica comprovada tomando por base a porcentagem de 

africanos na população escrava. Além disso, os dados demonstram uma preferência por 

cativos do sexo masculino e em faixa etária em melhores condições físicas para o trabalho 

compulsório. Para Campanha, Andrade encontra um índice de africanidade de 47,9%143. Já 

os dados coletados em inventários post mortem por Sobrinho para Itajubá, entre os anos de 

1785 e 1850, encontram 27% de africanos144, desse total 75,6% são do sexo masculino e 

situam em sua grande maioria, 54,3%, dentro da faixa etária de 15 a 40 anos145.  Para 

Pouso Alegre as porcentagens de africanos se aproxima das encontradas para Itajubá, 

                                                
140 ANDRADE, Marcos Ferreira de, op cit, pp. 34-35   
141 DELFINO, Leonara Lacerda. Demografia e escravidão no Sul de Minas: Aspectos precedentes à família 
escrava. Freguesia de São Bom Jesus de Mártires (1810-1873). Tese de mestrado. Juiz de Fora, 2009. pp. 101 
142 SOBRINHO, Juliano Custódio. Negócios internos: estrutura produtiva, mercado e padrão social em uma 
freguesia sul mineira. Itajubá – 1785-1850. Tese de mestrado. Juiz de Fora, 2009. pp. 71 
143 ANDRADE, Marcos Ferreira de, op cit, pp. 278 
144 Não constam a origem cerca de 25% dos cativos. 
145 SOBRINHO, Juliano Custódio, op cit, pp. 172 - 175 
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mesmo sendo um diferente período de análise 1820 a 1879, são localizados 23,7% de 

africanos, desse total cerca de 78,1% são homens e 46% se acham na faixa etária de 15 a 

30 anos146. Esses dados só confirmam o que a historiografia tem demonstrado até então, ou 

seja, que várias regiões da província de Minas Gerais cuja economia era orientada para o 

abastecimento interno participaram ativamente do trafico negreiro internacional.  

Entretanto, as altas porcentagens de crioulos na constituição desses plantéis 

demonstram o potencial de reprodução natural de cativos para essa região, intensificada, 

como afirma Douglas Libby, pela proibição do tráfico negreiro em 1850, resultando como 

uma importante alternativa aos proprietários para manter ou expandir sua escravaria, 

preservando assim seus investimentos e mantendo a continuidade de mão-de-obra147. 

Andrade encontra para o distrito de Campanha 52,1% de crioulos segundo a lista 

nominativa de 1831-1832148. Custodio encontra para o período já citado acima 52,2% de 

crioulos, no qual se observa um equilíbrio entre os sexos doas cativos nascidos na América 

Portuguesa, 55,4% de homens para 44,6% de mulheres na freguesia de Itajubá. Já Delfino 

demonstra para Pouso Alegre 76,3% de crioulos, onde o sexo predominante da população 

se altera, as mulheres crioulas correspondem a 54,1% enquanto os homens constituem 

45,9% desses cativos. 

Outra observação que pode ser feita a respeito dos crioulos é o aumento do número 

de cativos na faixa etária de 0 a 14 anos, representando 40,3% do total de cativos 

levantados nos inventários149. A presença desse alto número de cativos jovens adultos na 

composição dos planteis contrariam as suposições de que a população escrava em Minas, 

apesar de um grande contingente, seria formada por uma escravaria envelhecida, 

remanescente do período do auge minerador. 150 

Outro importante ponto levantado por essas pesquisas é a forma como se 

estruturava a posse dos cativos nas propriedades do Sul de Minas. Os três trabalhos 

demonstram que, apesar dos pequenos senhores de escravos serem os proprietários 

predominantes a maior concentração de cativos se encontra nas mãos dos médios e grandes 

senhores. Para Campanha nos anos de 1802 a 1806, os pequenos senhores, com posses de 1 

                                                
146 DELFINO, Leonara, op cit, pp.  
147 LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista: Minas Gerais no 
século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
148 ANDRADE, Marcos Ferreira de, op cit, pp. 279 
149 SOBRINHO, Juliano Custódio, op cit, pp. 177; DELFINO, Leonara, op cit, pp.  
150 ALMEIDA, Carla. Op. Cit. p. 06 
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a 5 escravos, representavam 44% dos proprietários, concentrando somente 12% dos 

cativos. Os senhores de 6 a 19 escravos representavam 43% dos proprietários, com 42% 

dos cativos. E os grandes senhores com 20 ou mais, somavam apenas 13%, porem 

controlavam 46% da mão-de-obra escrava151. Os dados para Itajubá e Pouso Alegre 

sugerem proporções semelhantes as encontradas para a posse de cativos para Campanha. O 

que chama atenção nesses dados é que a comarca do Rio das Mortes apresenta unidades 

escravistas à altura das propriedades voltadas para a agroexportação. Comparando esses 

dados com os de outras regiões escravistas do Império percebemos inúmeras semelhanças 

com áreas agroexportadoras. 

 

Conclusão  

 

Concluímos assim que, a conjugação das importações de escravos africanos 

juntamente com as possibilidades de um crescimento vegetativo foram os referenciais, 

segundo diversos autores, para que a província mineira reunisse o maior contingente cativo 

da América Portuguesa. Paralelo a esses fatores, como conseqüência ao alto número de 

escravos na província, podemos perceber que essa mão-de-obra cativa estava diretamente 

ligada a uma atividade mercantil interna, que se instaurou em Minas, principalmente no 

período pós-auge minerador. E era com os lucros advindos dessa produção que esses 

agentes possuíam condições de investir em mão-de-obra escrava.   

Dessa maneira, nossa intenção era apreender nesse trabalho as incursões 

historiográficas que se formam ao longo dessas décadas, acerca das possibilidades de 

grande atuação de um mercado interno dinâmico e diversificado, desde o período colonial, 

especialmente para a província mineira, no século XIX.  

O presente artigo serviu-nos de ponto inicial, para debater os caminhos já trilhados 

na historiografia, com o intuito de estudar certas localidades do sul de minas e caracterizar 

sua estrutura produtiva, bem como sua mão-de-obra escrava. Mais especificamente temos 

o objetivo de estudar o distrito de Lavras, que a partir da analise de inventários do século 

XIX, será possível obtermos conclusões acerca da estruturação das unidades produtivas 

bem como caracterizá-las e demonstrar seu comportamento perante o período traçado. Nos 

possibilitará ainda análise do sistema escravista, principalmente a relação entre os cativos e 
                                                
151 ANDRADE, Marcos Ferreira de, op cit, pp. 38 
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seus proprietários. Para alem dos caracteres gerais da estrutura das propriedades e da mão 

de obra escrava, é nosso objetivo uma analise mais subjetiva do sistema escravista da 

região através da analise das relações parentais, matrimoniais e a formação de uma 

comunidade cativa. 

 

Bibliografia 

ALMEIDA, Carla M. de Carvalho de. Alterações nas unidades produtivas mineiras: 
Mariana 1750 -1850. Niterói. ICHF/UFF, 1994 (Dissertação de Mestrado em História). 
 
ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do Estado imperial 
brasileiro, Minas Gerais, Campanha da Princesa (1799-1850). Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 2008 
 
CARRARA, Ângelo. Agricultura e pecuária na Capitania de Minas Gerais. (1674-
1807). Tese de doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 
 
CARDOSO, Ciro. As concepções acerca do sistema econômico mundial: a preocupação 
obsessiva com a extração do excedente. In: LAPA, Jose (org.) Modos de produção e 
realidade brasileira. Petrópolis: Vozes, 1980.  
 
DELFINO, Leonara Lacerda. Demografia e escravidão no Sul de Minas: Aspectos 
precedentes à família escrava. Freguesia de São Bom Jesus de Mártires (1810-1873). Tese 
de mestrado. Juiz de Fora.  2009 
 
DIAS, Maria Odila da Silva. A interiorização da metrópole. In: MOTA, C. G. (org). 
1822: dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1972 
 
FRAGOSO, João. Homens de grossa aventura. Acumulação e hierarquia na praça 
mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
 

FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo como Projeto- mercado 
atlântico, sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro. 1790- 1840. Rio de 
Janeiro. Diadorim 1993 

 
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 23 ed. São Paulo: Editora Nacional, 
1989 
 
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1978. 
 
LENHARO, Alcir. As tropas da moderação. São Paulo: Símbolo, 1979 
 
LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista: Minas 
Gerais no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 131

PRADO Jr, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1983 

SOBRINHO, Juliano Custódio. Negócios internos: estrutura produtiva, mercado e padrão 
social em uma freguesia sul mineira. Itajubá – 1785-1850. Tese de mestrado. Juiz de Fora, 
2009 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 132

Relações Sociais e Conflitos Entre Senhores e Escravos 

 

Rosilene Costa Cardoso 

 

Resumo: O presente artigo centrou-se numa exposição e discussão historiográfica sobre as 

abordagens acerca da figura do escravo. Este enquanto ator social que agia e se 

manifestava dentro dos espaços conquistados ou concedidos na ordem escravista. As ações 

dos escravos foram analisadas dentro de contextos de redes de relações sociais. O contexto 

social da escravidão condizia ainda com as relações de poder existentes entre os extratos 

sociais, um poder que se mostrou instável, pois convivia com os conflitos e tensões que lhe 

eram inerentes. Dentro deste contexto, a figura do senhor era uma peça importante para 

estabelecer acordos e arbitrar os conflitos existentes, pois a negociação era a estratégia 

mais utilizada pelos escravos e senhores para resolver as questões cotidianas do cativeiro. 

Nos momentos de tensão, quando a negociação era quebrada ou não se mostrava eficiente, 

a violência entrava em cena, expressada nos castigos dos senhores e nos crimes cometidos 

pelos escravos. 

Palavras-chave: escravo, relações sociais, conflitos, poder. 

 

Abstract: This article focused on a presentation and discussion on the historiographical 

approaches to the figure of the slave. This as a social actor who acted and manifested itself 

in the areas conquered or granted in the order of slavery. The actions of the slaves were 

analyzed within the contexts of social networks. The social context of slavery still 

resonated with the power relations between social classes, a power that proved unstable 

since lived with the conflicts and tensions that were inherent. Within this context, the 

figure of the gentleman was an important part to agree and settle any conflicts because the 

negotiation was the strategy used most often by slaves and masters to deal with daily issues 

of captivity. In moments of tension when the negotiation between masters and slaves was 

broken or not was efficient, the violence came on the scene, expressed in the punishment 

of Lords and the crimes committed by slaves. 

Keywords: slave, social relations, conflicts, power. 
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Introdução 

 

A historiografia acerca da escravidão no Brasil, desde os anos de 1980, vem 

utilizando novas XX fontes, o que tornou possível uma reformulação no XX papel do 

escravo na História. O escravo deixou de ser considerado passivo ou uma massa 

homogênea, e passou a ser visto pela historiografia como um ator social, capaz de gerir 

mudanças, de adaptar-se ao sistema e transformar a realidade em que vivia. Nesse sentido, 

o escravo foi resistente, tanto através de lutas, como culturalmente foi capaz de estabelecer 

laços de parentesco e de apadrinhamento, criando uma sociedade mais concreta, enquanto 

pessoas e não apenas como objetos de trabalho.   

A categoria escrava sempre foi subjugada pelo sistema escravista, o qual procurou 

estigmatizar não somente o escravo, como também o negro livre e as pessoas com as quais 

se relacionavam. No entanto os cativos desenvolveram formas de transpor as barreiras 

impostas e conquistar direitos e espaços sociais. Nesse contexto as relações sócias se 

mostraram bastante relevante no que concerne ao escravo enquanto indivíduo, construindo 

sua realidade e atuando historicamente dentro dos espaços possíveis. 

O escravo enquanto ator social buscou manifestar-se da mais variadas maneiras, 

seja social, culturalmente ou através de atos violentos. O meio social no qual os escravos 

estavam introduzidos, eram contextos muito instáveis, onde as relações humanas também 

faziam parte do sistema senhorial que o regia. Mesmo considerando que a história da 

escravidão no Brasil é muito mais complexa do à simples dicotomia senhor/escravo, 

dominantes e dominados, não se pode deixar de considerar a força exercida pelos grupos 

que ocupavam os setores dominantes da sociedade.  

O poder do senhor era reconhecido e reproduzido dentro das fazendas e fora delas. 

O reconhecimento de seu poder por parte dos escravos era a condição primeira para o 

melhor funcionamento possível da empresa senhorial. Segundo a historiografia, esse 

processo só foi possível graças à capacidade de senhores e escravos buscarem estabelecer 

acordos e contratos nos quais ambos estavam sujeitos a direitos e deveres.  

 

Escravo: indivíduo e ator social 
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Os mais variados temas foram propostos para estudar a instituição escravidão, 

considerando o local e o período pesquisado, ou seja, o contexto do qual o escravo fazia 

parte. Embora alguns historiadores tivessem propostas de modelos a serem aplicados, 

como o “escravismo colonial” de Gorender (1990), as generalizações foram evitadas na 

grande maioria dos estudos acerca da escravidão evitando assim, que estudos de casos 

isolados se transformasse em teorias explicativas. Os métodos de pesquisa propostos pelos 

estudiosos da escravidão se adequaram à realidade e necessidade de cruzamentos das 

fontes utilizadas, sem perder de vista a interdisciplinaridade principalmente com a 

antropologia e a sociologia. A contribuição dessas disciplinas ajudou a compreender os 

traços culturais e as relações sociais estabelecidas pelos escravos. 

De acordo com estudos como os de Maria H. Machado (1994), Hebe Mattos (1995) 

e Walter Fraga (2006) a instituição escravidão pôde prolongar-se ao longo dos quase 

quatro séculos na sociedade brasileira, devido à capacidade de senhores e escravos 

adaptarem-se, uns aos outros, num espaço de barganha, concernente às circunstâncias de 

suas vivências cotidianas. Em meio à tensão da sociedade escravista, negociação e conflito 

configurar-se-iam como os limites entre os quais senhores e escravos se relacionavam152. 

Segundo a argumentação de tais autores, o escravo conseguia obter muito mais do que 

meios de sobrevivência de seu senhor, uma vez que a vida dos escravos não se resumia ao 

universo do senhor.  

O universo de relações sociais, no qual o escravo estava inserido, era muito 

complexo, pois era um espaço social no qual conviviam cativos e livres, assim como o 

próprio senhor. Concordando com os autores Douglas Libby e Eduardo França Paiva153, os 

escravos tinham redes de relações sociais dentro e fora das senzalas, com familiares, 

agregados, vizinhos, famílias de outros cativos a até comerciantes com os quais 

negociavam. Dentro dessa rede buscava-se ajuda em momentos de crise e dificuldade, 

favores, dinheiro, obrigações de compadrio ou apenas por laços de amizade. 

Segundo Leonam Maxney Carvalho, os escravos realmente viviam num contexto 

cotidiano, não somente de trabalho, mas também de convívio social entre a sociedade, que 

em muito se assemelhava da realidade dos indivíduos livres. Valores de amizade, 
                                                
152 FERREIRA, Ricardo Alexandre. Senhores de poucos escravos: cativeiro e criminalidade num ambiente 
rural (1830-1888). São Paulo: Editora Unesp,2005.p.17. 
153 LIBBY, Douglas Cole e PAIVA, Eduardo França. A Escravidão no Brasil: relações Sociais, acordos e 
conflitos. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2005. p. 11.   
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compromissos de trabalho e com certas hierarquias funcionais, posicionamentos com 

respeito à formação e manutenção da família e de todos estes valores. Enfim, o universo 

cultural em Minas Gerais, no século XIX, era mestiço, social e culturalmente, 

possibilitando a identificação de valores comuns a todas as categorias sociais, de livres a 

escravos. 

De acordo com a proposta de Hebe M. Castro, as relações sociais entre escravos e 

livres eram importantes para amenizar a violência e, para, além disso, estavam inseridas no 

mesmo código cultural e social, pois 

 

De formas diferenciadas e com objetivos culturalmente distintos, eram as 
relações entre iguais que socializavam escravos, livres pobres e senhores para 
uma convivência entre desiguais. Pode-se falar assim, como Blassingame, numa 
comunidade escrava (formada por relações pessoais e familiares entre os 
cativos), mas também numa comunidade de lavradores de roça (integradas pelas 
práticas de reciprocidade entre a vizinhança e por estreitas relações familiares e 
pessoais entre seus membros) e numa comunidade política, que controlava 
negócios e poder (o comendador e seus familiares). Estas esferas diferentes de 
socialização encontravam-se integradas por um mesmo código cultural que 
reforçava o lugar social de cada um e as formas legítimas ou possíveis (fuga) de 
se transitar entre elas. Neste quadro, a escravidão era a única relação social 
efetivamente institucionalizada. A estabilidade deste arranjo social não se 
construía apenas sobre a violência e a desigualdade de recursos, mas 
principalmente sobre o costume, que abria atalhos e previa recursos (sociais e 
culturais) para conviver com a realidade de violência e da desigualdade 
(CASTRO, 1995, p. 69). 

 

O escravo vivia em sociedade como qualquer outro indivíduo social, dentro de uma 

rede de relações sociais, no qual agia dentro de suas possibilidades e obrigações. O autor 

Norbert Elias chama a atenção para a relação do indivíduo e a sociedade, levando em 

consideração as relações e as funções desempenhadas154. As redes de relações sociais nas 

quais os escravos atuavam, principalmente entre eles, não eram hierarquizadas no que 

concerne à posição social, mas sim com situações de vivência cotidiana na qual as pessoas 

se relacionavam independente da condição. As relações e as funções de cada um 

compunham o universo social em que os escravos viviam ao mesmo tempo em que era 

esse meio social que formava o individuo escravo. Essa relação dialética entre individuo e 

sociedade é presente em todo âmbito social. Dentro do contexto da escravidão, uma 
                                                
154 ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Org. Michael Schroter, Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar,1994.p.25. 
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criança que nascia de uma mulher escrava, até a lei do ventre livre, era considerada 

escrava. Essa condição era imposta à criança antes mesmo de ela discernir sobre o que era 

ser escravo ou livre, mas essa imposição do meio social no qual ela vivia acabava por 

instituir a sua condição, modelando-a enquanto individuo subjugado pela escravidão.  

Portanto, concordando com a argumentação de Norbert Elias 155, a relação entre o 

indivíduo e a sociedade, a qual só pode ser compreendida a partir das relações e funções, 

constantemente é permeada por tomadas de decisão onde se tem de fazer escolhas dentro 

de um espaço possível. No entanto, as escolhas dependem das posições sociais ocupadas 

pelo indivíduo nas redes de relações humanas, o que pode perecer a sua verdadeira 

natureza. Segundo o autor, os indivíduos sentem-se incapazes de se transformar no que 

realmente eles queriam vir a ser. Todas as pressões, restrições e conflitos sofridos pelos 

escravos, produziram atores sociais que agiram dentro de um espaço de sujeição, mas que 

também lhe forneceu as bases para lutar e negociar através das relações sociais 

estabelecidas. 

Diante da sociedade escravista brasileira, a historiografia tem muitas possibilidades 

de análise, pois cada região do Brasil teve um tipo de relação entre senhor e escravo. 

Podendo-se chegar a dizer que podia variar de uma fazenda para outra, de senhor para 

senhor. No entanto, o que não se pode negar é que, diante da numerosa população escrava, 

a qual se impunha o trabalho forçado, a existência de uma margem de negociação que 

permitisse a manutenção do sistema escravista. 

Georges Balandier, em estudo realizado sobre as formas de representação do poder, 

propõe que os grupos que se encontram no poder buscam símbolos, signos e imagens para 

representação e reprodução do poder156. Apesar de os senhores, na maioria das vezes, 

terem uma postura paternalista dispensada à mão-de-obra escrava, também tinham que 

impor disciplina e exigências. Nesse contexto, os castigos, a violência e adequação às 

exigências econômicas do sistema eram, de certa maneira, legitimados dentro do contrato 

de produção, não escrito, entre senhores e escravos. Essas ações eram maneiras de 

representação do poder dos senhores, o qual tinha de ser reforçado periodicamente assim 

como a obediência dos cativos. Portanto existia a necessidade do reconhecimento do poder 

senhorial por parte dos escravos, através do qual se dava sua reprodução. 

                                                
155 Ibid.p.33. 
156 BALANDIER,Georges. O poder em cena. Trad. Ana Maria Lima. Coimbra: Minerva,1999. 
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Os grupos que ocuparam o poder no período escravista além buscarem formas de 

representação do poder, ainda apresentava um nível de coesão que não se encontrava nos 

escravos. Ao contrário dos senhores, os escravos não formaram grupos coerentes, ligados o 

suficiente para ir de encontro ao poder senhorial. Segundo Norbert Elias, os grupos 

estabelecidos no poder apresentam um alto índice de coesão e integração, que concede a 

eles um diferencial, e contribui para que reserve para seus membros as posições sociais 

com potencial de poder mais elevado 157.  

Ainda dentro da argumentação de Elias, o grupo estabelecido no poder procura 

estigmatizar os grupos inferiores, de tal maneira que estes se sintam inferiores. O maior 

estigma lançado sobre os escravos era de sua cor negra, mesmo depois de livres eram 

chamados de “pretos, pardos ou libertos” e não apenas livres, para que o estigma da 

escravidão os acompanhasse para sempre.  Era dessa forma que os senhores buscavam 

fazer para que o escravo reconhecesse o seu poder, mas, mais do que vê-lo como senhor, 

era reconhecer a si mesmo como ser inferior e, por isso aceitava sua condição escrava. 

Assumindo tal posicionamento, é necessário ressaltar que poder baseado em tais condições 

apresentava-se com um equilíbrio instável, com tensões e conflitos que lhe eram inerentes 
158. 

 

Tensões e conflitos nas relações entre senhores e escravos 

 

Em livro laçado na década de 1980, João José Reis e Eduardo Silva ressaltam as 

várias formas de manifestações escravas, as quais são tratadas por eles como formas de 

resistência, como: negociação, a brecha camponesa, as fugas, as revoltas, quilombos e até 

mesmo a manutenção da cultura. Estas várias formas de manifestação são mencionadas 

pelos autores e argumenta-se que apesar de terem ocorrido várias rebeliões de escravos e 

formação de quilombos, nem todos se rebelavam ou acomodavam-se à escravidão, pois 

                                                
157 ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,2000.p.22. 
158 Ibid.p.23. 
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também existiam aqueles que negociavam, nas palavras dos autores, aqueles que se 

colocavam entre o “Zumbi e o Pai João” 159. 

 A argumentação dos autores se deve ao fato de que em muitas ocasiões os escravos 

conseguiam sobreviver sem fugir ou sem se rebelar para mudarem sua situação, pois o que 

a historiografia vem apontando é para existência de um espaço de negociação que permitia 

ao escravo ter melhores condições de vida, ao mesmo tempo em que o senhor se sentia 

mais seguro com relação à sua senzala.  

 

TABELA 1 

Participação de homens livres e escravos n população total 
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1
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3.

818.000 

1

00 

10.
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1

00 

Fonte: Perdigão Malheiros, a escravidão no Brasil, 2ª ed., São Paulo, 1944, 

                      2v,p.197-8. 

 

Ao observar a tabela 1, pode-se notar que a participação da população escrava no 

total do volume demográfico do Brasil era expressiva. De modo que se pode concordar 

com Reis e Silva ao argumentar que “numa sociedade onde há esta desproporção entre 

                                                
159 REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 8-12. 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 139

homens livres e escravos pudesse gozar de alguma estabilidade sem que, ao lado da 

violência, ou melhor, do temor da violência, não passassem poderosas correntes de 

negociação e sabedoria política” (REIS E SILVA , 1989).  

Os senhores buscavm estabelecer contratos com seus escravos, não eram escritos, 

mas representavam a autoridade do senhor e o comprometimento do escravo. No entanto, 

estes contratos também estavam relacionados com concessões que os senhores tinham de 

fazer aos escravos. Não eram leis costumeiras, ou direitos adquiridos pelos cativos. Aos 

seus olhos, acreditava-se que eram conquistas, o que parece ter evoluído, no século XIX, 

para um conjunto de reivindicações escravas 160. E assim faziam julgamento das ações dos 

senhores e feitores, compreendendo cativeiro justo e injusto. Essas concepções 

ultrapassaram os limites do cativeiro, chegando ao setor dominante, de maneira que o 

domínio escravista, também se constituía em um conjunto, ou uma rede de relações sociais, 

na qual a imagem do senhor estava inserida.  

De tal maneira, os escravos acabavam por respeitar os acordos firmados com seus 

senhores, pois fugir ou deixar de trabalhar corretamente significava quebrar o contrato 

entre senhor e escravo. Segundo Maria H.Machado 

 

...floresceram no Brasil escravista inúmeros “contratos” entre senhores e 
escravos, regulamentados não mais que por leis costumeiras ou direitos 
adquiridos na vida diária, acordos estes extremamente variáveis segundo as 
regiões geográficas, as vicissitudes da produção, mas que, entretanto, parecem 
ter evoluído ao longo dos séculos, tornando-se, no oitocentos, um caudal 
crescente de reivindicações escravas (MACHADO, 1987, p. 59). 

               

 De acordo com a autora, os acordos habituais foram se tornando uma forma de lei 

para os escravos, ou seja, foram se institucionalizando. Peter Berger em estudo sobre a 

construção social da realidade161, ressalta as instituições são criadas pelas ações humanas, 

em seus hábitos cotidianos que ao se repetirem vão se institucionalizando e, a partir de 

então  passam a controlar a conduta dos homens. As ações costumeiras do cotidiano das 

fazendas que ganharam significado, ao longo do tempo foram padronizadas e tornaram 

                                                
160 MACHADO, Maria Helena. Crime e Escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas, 
1830-1888. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 57-59. 
161 BERGER, Peter. A construção social da realidade. Petrópolis:Vozes,1987. 
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hábitos institucionalizados entre senhores e escravos, que aos olhos dos escravos eram 

julgados a conduta estabelecida nos acordos ou contratos firmados. 

No que concerne ao sistema que regia as regras de dominação, a reprodução da 

ordem escravista, principalmente na segunda metade do século XIX, encontrou muitos 

obstáculos, já que se intensificaram os conflitos entre senhores e escravos. Como 

demonstram as pesquisas sobre o sudeste brasileiro, por exemplo, apresentam os últimos 

anos do escravismo como um período de acirramento das tensões entre senhores e 

escravos. Constatando um aumento do número de “fugas em massa de escravos, destruição 

de propriedades agrícolas, ações cíveis movidas por mancípios reivindicando liberdade e 

um crescimento exacerbado da criminalidade do escravo, principalmente contra senhores e 

feitores” ( GUIMARÃES, 2006). 

As relações sociais, constituídas entre senhores e escravos, apresentavam-se tensas, 

caracterizadas pelo confronto dialético entre paternalismo, exploração do trabalho, 

violência e resistência. Assim entre as expectativas do senhor de obter um rendimento 

econômico com o trabalho dos cativos e a probabilidade desses em cumpri-las, criou-se um 

ambiente de tensões, o qual se buscava ser resolvido com acordos e negociações.  Tanto 

senhores como escravos foram tecendo estratégias para que, cada qual pudesse obter 

proveitos.  É dentro desse quadro complexo que se insere a questão da criminalidade 

escrava, “como parte constitutiva do comportamento escravo, a criminalidade encontra-se 

imbricada nas relações sociais e de trabalho escravistas, que lhe conferem atributos 

particulares e diferenciados” (MACHADO, 1987, p.60).  

Estudos que apresentaram como foco a criminalidade escrava demonstraram que a 

análise dos autos criminais relativos aos ataques, contra a figura senhorial e os feitores ou 

capatazes, sugeriu que a problemática da criminalidade repousa num conflito muito mais 

complexo. Maria Helena Machado ressalta que ao considerar o crime um produto da vida 

cotidiana de determinado grupo historicamente localizado, o enfoque proposto pela 

corrente da história social do crime afasta-se da tentativa de cotejar, através da análise da 

criminalidade, um padrão psicológico individual e grupal. Para tais concepções, o conceito 

de crime social como um ato de consciente resistência ao sistema de dominação material e 

ideológica, expressando suas percepções do justo e do injusto162. 

                                                
162 MACHADO.op.cit.p.24-25. 
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Os processos criminais se apresentam como importante fonte para se analisar os 

conflitos da sociedade escravista. Nessas fontes é possível chegar ao depoimento do 

escravo, seja como vítima, réu ou informante, através dos quais se chega à causa que teria 

originado o ato criminoso. Em processo de homicídio da cidade de Juiz de Fora, do 

período imperial, o depoimento do escravo deixa claro sobre a motivação do crime: 

 

Perguntado pelo delegado onde estava na hora fato acontecido, Fernando 
respondeu que estava na roça trabalhando com seus parceiros e que José 
Carolino, o feitor, começou a dar panacadas com um chicote, e que ele, 
Fernando, segurou a ponta do chicote, depois largando, foram chamados para 
almoçar.  

Perguntado como se deu o acontecido, o escravo respondeu que José Carolino 
não quis dar-lhes o almoço, dizendo que fizessem o trabalho até o alto do eito 
para depois almoçarem, sempre dando pancadas. Fernando lhe disse que sem 
comer não podia trabalhar e foi chicoteado, desesperado pegou o chicote e levou 
murros nas costas até sangrar, então travaram em luta no chão, até os parceiros 
acudirem. Seu parceiro José deu com o acho da enxada na cabeça e no braço do 
feitor. Eles não fugiram e voltaram ao trabalho, ouvindo os gemidos de José 
Carolino. Perguntado se feriram com canivete o feitor, responderam que não. 
(AHJF, crime de homicídio, caixa 7,12/11/66) 163. 

 

No depoimento do escravo Fernando, deixa transparecer a violência dispensada 

pelo feitor da fazenda aos cativos, assim como a omissão do senhor no que se refere a 

arbitrar os conflitos dentro de seu plantel. É dentro desse universo de violência que o réu 

pode fazer seu julgamento de “cativeiro injusto”, levando-o a realizar tal crime como 

forma de expressar a sua insatisfação. Além disso, esse descontentamento, no que concerne 

às “pancadas” que recebia do feitor, foi sugerido pela declaração do escravo como sendo 

cumulativa, sendo o crime uma explosão, provocada por acontecimento isolado, embora 

motivada pelo cotidiano de agressões que vinha sofrendo junto com seus parceiros.   

Outra parte importante do depoimento do escravo Fernando foi sua alegação quanto 

à motivação do crime 

 

 Alegou em sua inocência que feriu ao feitor pelas muitas pancadas que o feitor 
lhe dava e em seus parceiros, e que seu senhor não atendia, dizendo que negro 
era para trabalhar e queixando-se, tinha levar relho. (AHJF, op.cit.) 

                                                
163 Arquivo Histórico de Juiz de Fora, processo criminais do período imperial brasileiro. Grifos meus. 
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De acordo com a proposta da autora e pelo depoimento do escravo Fernando, o 

julgamento feito pelo escravo, sobre a ação do feitor, deixa clara a motivação do crime. A 

declaração do cativo, no que tange a violência, demonstra que existia um limite de 

aceitação dos castigos, desde que estes fossem legitimados e motivados por desrespeito ou 

insubordinação. Além disso, a fala de Fernando apresenta as obrigações da parte senhorial 

quanto à alimentação dos escravos, a qual foi quebrada pelo feitor negando-se a lhes servir 

o almoço. Esse fato foi o estopim para que se desencadeasse o ato criminoso, pois o 

escravo contou que sempre sofria com as “pancadas” do feitor e, até mesmo no dia do 

crime, foi tolerante durante toda a manhã aguentando as chicotadas durante o trabalho na 

roça e até mesmo quando foi chamado para o almoço, momento no qual o conflito se 

intensificou. 

O crime relatado pelo escravo Fernando foi cometido por ele e por um parceiro, 

José Calunda, o qual contribuiu diretamente para causar a morte do feitor dando-se dois 

golpes de enxada em sua cabeça, causando sangramento e muita dor. De acordo com sua 

declaração as causas do crime são as mesmas que levaram Fernando a agredir ao feitor. 

 

Perguntado como se deu o fato, José Calunda respondeu que foi ele quem deu as 
pancadas com o acho da enxada em José Carolino, pois ele, o feitor, disse que ia 
tirar sua camisa para dar-lhe pancadas, e como já estava cheio de feridas, teve 
medo. (AHJF, op.cit). 

 

Muitos casos parecidos foram estudados por Ricardo Alexandre Ferreira (2005). O 

autor pesquisou a criminalidade escrava em Franca, cidade paulista, mais precisamente 

crimes cometidos dentro de pequenos plantéis. Nos casos em que as vítimas foram 

senhores ou feitores, os motivos apresentados pelos escravos, na maioria das vezes, 

apresentam-se como quebra dos acordos e contratos existentes entre senhores e escravos. 

De tal maneira que, mesmo considerando a diferença econômica e social dentro da vida 

cotidiana, entre os grandes e os pequenos plantéis, as causas dos crimes se mostram 

bastante semelhantes. 
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Silvia Hunold Lara (1988) utilizou os processos criminais para tentar resgatar a fala 

dos escravos, verificou o envolvimento destes em vários casos, seja como réu ou como 

vítima. A presença escrava foi bastante expressiva nos casos de morte e furtos, 

averiguando que em boa parte dos casos, a agressividade escrava estava dirigida às pessoas 

livres. O que chama a atenção neste trabalho é que já no inicio do século XIX, a existência 

de tantos crimes envolvendo cativos. Estas manifestações de agressividade, muitas se 

dirigiam contra feitores, que representavam um elemento de mediação entre senhores e 

escravos. Apesar de ministrar os castigos em nome do senhor, era o feitor que figurava os 

excessos de violência164. Os conflitos dentro cativeiro, se direcionavam para aquele 

hierarquicamente mais próximo dos escravos, o feitor. Mas também podiam ser contra 

senhores, capatazes e até companheiros de senzala. 

Nos vários estudos citados, buscou-se explicar o acirramento das tensões nas 

relações sociais durante o período da escravidão. Embora deva se considerar os diferentes 

momentos, regiões e até a natureza do produto cultivado, os motivos particulares e 

individuais dos casos podem ser semelhantes. Os historiadores formularam proposições a 

respeito das complicações acerca do final do tráfico internacional de escravos. Tal hipótese 

verificou que após o fim do tráfico, as grandes unidades produtoras verificaram uma 

grande defasagem de mão-de-obra que obrigou os senhores a recorrer ao tráfico 

interprovincial, comprando escravos de pequenos proprietários e, principalmente, a 

transferência de escravos do Nordeste para o Sudeste165. Os escravos vendidos tiveram de 

se acostumar às novas senzalas e senhores, os quais queriam obter o máximo possível de 

trabalho de seus novos escravos. 

A venda destes cativos foi feita por interesse econômico, não por serem 

trabalhadores ruins ou rebeldes. Muitos destes cativos tinham relações afetivas e famílias 

nos antigos plantéis e, ao serem vendidos, foram arrancados bruscamente de suas relações, 

de suas casas e de uma terra com a qual acabaram por criar certa identidade. Em geral, os 

negros transferidos para o sudeste eram jovens e nascidos no Brasil, para muitos destes, era 

a primeira experiência traumática dentro da escravidão. Para aqueles vindos de pequenos 

plantéis, o ritmo de trabalho seria completamente desconhecido, tinham de se habituar a 

                                                
164 LARA, Silvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro- 1750-
1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. P165,170,273. 
165 FERREIRA,op.cit.p.48. 
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uma nova vida166. Os cativos tinham se acostumado com a vida que tinham nas fazendas de 

origem, onde já tinham passado por processos de negociações e conquistado alguns 

direitos, o que, ao ser vendido, não seria mantido com os novos proprietários. Ao se 

manifestarem colocando para os novos senhores as condições de trabalho, recebiam 

castigos e violência para discipliná-los. 

O sistema disciplinar das fazendas exigia ritmos de trabalho cada vez mais fortes, 

sobretudo nas áreas de cafeicultura, durante a segunda metade do século XIX, tendia a 

impedir as margens de autonomia dos escravos. Porem, diante da pressão senhorial, os 

escravos passaram a reivindicar cada vez mais o cumprimento do que os cativos 

reconheciam como obrigações senhorias. Quando as negociações entre os dois pólos não 

chegavam a um consenso, os ataques violentos dos cativos se direcionavam aos senhores e 

seus feitores. 

Walter Fraga Filho, em estudo realizado para o recôncavo baiano, pesquisou vários 

processos criminais referentes aos conflitos do sistema escravista. Um de seus casos diz 

respeito a uma rebelião de escravos no Engenho de São Bento de Inhatá, em 1883. O autor 

relata a morte do feitor que havia obrigado os escravos a trabalharem no domingo, 

desrespeitando o dia de descanso. Segundo o depoimento dos escravos rebeldes, estes 

foram buscar apoio do senhor, mas no caminho foram interceptados pelo feitor, com o qual 

se deu o confronto causando sua morte167.  

Os processos criminais, referentes a crimes cometidos por escravos, podiam se 

tornar muito demorados e longos devido às alegações das partes envolvidas em cada 

processo. A convocação das testemunhas envolvidas no cotidiano da propriedade, tais 

como agregados, visitantes, sitiantes visinhos, assim como escravos informantes, fazia 

parte de todo o processo. Não bastava a confissão do réu, tinha de se ouvir o relato e a 

confirmação na declaração de todos aqueles que pudessem contribuir com alguma 

informação. O que chama a atenção em alguns processos, é como que em certas situações 

o réu tem a seu favor relações sociais que se tornaram o bastante para provar sua condição, 

culpado ou inocente. 

                                                
166 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das ultimas décadas da escravidão na corte. São 
Paulo: Companhia da Letras, 1990.p. 57-58. 
167 FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade:Histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-
1910). Campinas, SP: editora da UNICAMP,2006.P.47. 
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Em um processo de homicídio praticado por um escravo na cidade de Juiz de Fora, 

o escravo David, réu confesso da morte de uma criança, foi absolvido por alegar que o tiro 

foi acidental. Foram ouvidas cinco testemunhas e um informante, todos confirmaram que, 

apesar de não terem presenciado o fato, o crime devia ter sido casual devido à índole e o 

caráter de David. Das testemunhas, apenas uma não conhecia o réu, no entanto sua fama de 

bom escravo já tinha chegado ao seu conhecimento, o que foi muito importante no 

julgamento que a testemunha fez do réu em seu depoimento. 

Durante o interrogatório do réu, foi lhe perguntado como se deu fato e ele 

respondeu: 

 

Disse que foi caçar numa lagoa e voltando para casa entrou no rancho de 
Severino Vidal Barbosa e com a espingarda molhada lhe descarregou para ver se 
pegava fogo, nesse interim passou pela frente um menino, quando lhe apanhou o 
tiro. (AHJF, crime de homicídio, caixa7, 08/11/68)  

 

Em seu depoimento, David alega a casualidade para se declarar inocente, o que 

também vai ser declarado pelas demais testemunhas do processo. No depoimento de 

Severino Vidal Barbosa, dono do sítio onde ocorrera o crime disse que 

 

Estava em sua casa e ouviu um tiro, saiu para ver e encontrou o menino 
Justiniano morto e perguntou ao réu o que tinha ocorrido, o qual lhe contou que 
disparou a espingarda que estava molhada e acerou o menino. Perguntado se 
havia inimizade entre o réu e o menino? Respondeu que não que tinha estima 
pelo réu, que não era desordeiro, e que acreditava que o crime foi casual. (AHJF, 
op.cit) 

 

O depoimento de Severino Vidal propõe que os bons antecedentes de David 

ajudariam a absolvê-lo. O que deixa entrever em tal depoimento, é que as relações sociais 

mantidas pelo escravo foram de extrema importância na elaboração de sua defesa, pois a 

condição de obediente e bom escravo estava presente na maioria dos depoimentos. Além 

disso, o fato de o escravo estar pescando não contou contra ele, pois o crime ocorreu num 

domingo, dia de descanso para os escravos. 
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O depoimento de Antônio Pereira de Oliveira também representou um ponto 

importante em defesa do escravo, pois esta testemunha não o conhecia, mas estava 

próximo ao local do crime no memento do ocorrido, em seu depoimento foi declarado: 

 

Perguntado como se deu o fato, respondeu que estava indo para a casa de 
Severino Vidal e parou para se esconder da chuva no mesmo local em que 
esconderam o réu com uma espingarda na mão e mais dois meninos, logo ele a 
testemunha saiu em direção a casa de Severino e os meninos também saíram, a 
certa distância ouviu o tiro. 

Perguntado se havia algum obstáculo que pudesse deixar de ver o morto? 

Disse que não, mas na posição em que se encontrava o réu podia não ter visto os 
meninos pois a tenda da parede era um obstáculo.(AHJF,op.cit.) 

  

Nos depoimentos e no interrogatório, declararam que o escravo portava uma 

espingarda, mesmo estando no seu dia de folga, não se sabe se a arma era de sua 

propriedade ou de seu senhor. Apesar disso, em nenhum depoimento foi questionado a 

procedência da arma, apenas perguntou-se por que estava armado, o que foi justificado 

pelo fato de ter de atravessar a mata para ir pescar.  

Diante de tal processo, o trabalho de pesquisa histórica se torna mais complexo, 

pois a perspectiva de grande parte dos historiadores, que trabalham com processos 

criminais, é a de resgatar as tensões e conflitos do contexto pesquisado. No entanto ao se 

deparar com um processo como o de David, a metodologia de estudo deve-se adequar para 

melhor aproveitar um processo em que não foi o castigo, ou a tensão cotidiana que 

provocou tal crime. A rede de relações que David estabeleceu dentro e fora da propriedade 

do seu senhor lhe foi útil para provar sua inocência, caso contrário teria recebido a 

condenação. 

 

Conclusão 

 

 As formas pelas quais o escravo lutou para melhorar sua vida e conseguir se 

libertar do cativeiro foram muitas, algumas conscientes de seus propósitos outras no 

sentido apenas de se estabelecerem enquanto seres humanos. Pois durante a vida no 
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cativeiro, o escravo tecia estratégias de se adaptar e melhor viver sua vida, como a 

formação de laços parentais, e muitas vezes não tinham o intuito de enfrentar o senhor. 

As relações sociais estabelecidas durante a sociedade escravista possibilitou à 

historiografia caracterizar o escravo como um indivíduo em constante interação com a 

sociedade. O meio social propunha mecanismos para o escravo ter mobilidade entre 

cativos e livres gerando intercâmbios sociais e culturais. Foi dentro dessa rede de relações 

que o escravo atuou no sentido de melhorar sua situação, mesmo dentro da senzala. 

A sociedade escravista brasileira apresentava uma notória hierarquia social 

naturalizada entre os setores, o que não impediu a mobilidade social do escravo dentro das 

redes de relações. Várias foram as maneiras que os cativos buscaram para alcançar o 

mundo dos livres, mas os estigmas da escravidão nunca deixaram de existir. De certa 

forma, persistiram durante a ordem escravista e se estenderam para a república, sempre 

com desconfiança sobre tudo que emanava do negro.  

Pose se concluir que diante de um ator social e histórico que agia e fazia escolhas 

dentro de um espaço possível, os escravos apresentavam-se como grupo forte perante o 

sistema escravista. Para resolver as questões e conflitos gerados entre senhores, feitores e 

escravos, a negociação e o estabelecimento de acordos forma apontados pela historiografia 

como uma estratégia para a reprodução e manutenção do poder. 
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As Rotinas Administrativas do Senado da Câmara de Vila Rica, 1711-1715 

 

Luiz Alberto Ornellas Rezende168 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar os assuntos presentes nas atas do Senado da 

Câmara de Vila Rica, mais especificamente as rotinas administrativas, desde sua fundação, 

em julho de 1711, até dezembro de 1715. O que pretendo é apresentar a metodologia 

adotada na organização dos assuntos, que se dividem em: 1) rotinas administrativas; 2) 

eventos. A pesquisa mostra-se importante, pois o que se pretende é, através da metodologia 

que será melhor explicada no texto completo, montar também uma base de dados que 

inclua todos os oficiais citados nas atas, além dos assuntos mais relevantes no período. 

Palavras-chave: rotinas administrativas; Câmara Municipal; Vila Rica. 

 

Abstract: The objective of this article is to analyze the themes present in the writing of the 

town-council of Villa Rica, specifically the administrative routines, since its inception in 

July 1711, until December 1715. What I want is to present the methodology adopted in the 

organization of themes, which are divided into: 1) administrative routines, 2) events. The 

research shows is important because the objective is, through the methodology that is best 

explained in full text, also set up a database that includes all the officers mentioned in the 

writing, and the themes most relevant in the period. 

Keywords: administrative routines; town-council; Vila Rica. 

 

No final do século XVII, constatou-se, enfim, a existência de ouro na região onde 

hoje encontra-se as cidades de Mariana e Ouro Preto. Esta descoberta, como sabemos, 

modificou profundamente a vida na colônia, e gerou um enorme movimento de ocupação 

da região aurífera. Paulistas, os primeiros descobridores, e Emboabas, reinóis e pessoas 

oriundas de outras regiões, disputavam a ocupação do espaço em questão. Esta disputa se 

agravou e culminou, na primeira década do século XVIII, no episódio conhecido como 

                                                
168 Graduando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e bolsista de Iniciação 
Científica da FAPEMIG, no projeto “Os oficiais da Câmara Municipal de Vila Rica, 1711-1751”, orientado 
pelo professor Dr. Angelo Alves Carrara (UFJF). 
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Guerra dos Emboabas.169 Isto que disse acima é importante para compreender melhor o 

contexto em que as primeiras vilas foram criadas na região das minas. 

Em julho de 1711, portanto, poucos anos após o término do conflito armado, 

Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho eleva à vila alguns povoados da região, entre 

eles, Vila Rica. A elevação destes locais e conseqüente criação de suas respectivas 

Câmaras, aponta-nos a necessidade de criar uma ordem na região, de tornar o poder real 

mais próximo das áreas mineradoras, e tentar equilibrar as duas forças que há pouco 

haviam se confrontado.  

Há, sem dúvida, diversos trabalhos que tratam, sob vários aspectos e utilizando 

também variadas fontes, do Senado da Câmara de Vila Rica.170 Todavia, esta pesquisa não 

pretende repetir ou ainda, seguir os mesmos passos dos trabalhos já realizados. A pesquisa, 

a princípio, visa um maior aprofundamento nas questões relativas à atuação dos oficiais do 

Senado da Câmara de Vila Rica, visa compreender melhor a dinâmica de funcionamento 

da instituição, buscando, sempre que possível, estabelecer um paralelo entre o ideal 

(representado pelo que mostra-se presente na legislação da época)171 e o real (entendido 

como o que de fato ocorria na instituição). 

Neste artigo, longe de apresentar resultados concretos, me dedicarei à apresentar a 

metodologia que estou utilizando durante a pesquisa, evidenciando os avanços e recuos 

que mostraram-se necessários, como ocorre em toda pesquisa científica, e abordando 

pontos de sucesso e outros que considero ainda problemáticos, não solucionados. O 

objetivo deste artigo é, portanto, compartilhar os métodos adotados com outros 

pesquisadores e interessados pelo assunto, para que, com as críticas e sugestões que 

deverão aparecer, torne-se possível encontrar outras soluções, outros caminhos, ou ainda, 

seguir os caminhos acertados até o momento. 

Desta forma, dividi este artigo da seguinte forma: primeiro descrevo em detalhes a 

fonte primária central, digamos assim, que utilizo para iniciar a pesquisa, e, a partir desta 

descrição demonstro, também em detalhes, os caminhos, ou seja, os métodos que estou 

trabalhando, os acertos e erros, os avanços e recuos que tenho feito; segundo, trato da 

primeira frente da pesquisa, que tem como foco a relação de homens que ocuparam ofícios 

                                                
169 Para maiores informações sobre o processo de povoamento das áreas auríferas e suas conseqüências, ver 
VASCONCELOS, Diogo de. História Antiga das Minas Gerais. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1999. 
170 Um bom exemplo é RUSSEL-WOOD, A. J. R. O governo local na América portuguesa: um estudo de 
divergência cultural. Revista de História (USP), v. 55, n. 109, São Paulo, p. 25-79, 1977.  
171 Refiro-me às Ordenações Filipinas, publicadas pelo Senado Federal em 2004. 
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no Senado da Câmara entre 1711 e 1715; terceiro, trato da segunda frente da pesquisa, que 

tem como foco os assuntos que aparecem nas atas da instituição, também entre 1711 e 

1715; quarto e último, mostro alguns encaminhamentos, que pelo pouco que revelam frente 

ao que virá com o desenvolver da pesquisa, creio não podem levar o nome de resultados ou 

conclusões, mesmo que acrescidos do termo “parcial”. São amostras, encaminhamentos, 

alguns pontos que revelam o quanto interessantes podem ser os resultados futuros. 

 

Fonte e Metodologia 

 

A fonte primária central, na qual me baseio para levantar os dados presentes até o 

momento nesta pesquisa são as Atas do Senado da Câmara de Vila Rica, 1711-1715. O 

original encontra-se na Biblioteca Nacional. Contudo, este material foi transcrito e 

publicado nos Anais da Biblioteca Nacional, número 49, de 1927, e encontra-se disponível 

no site da instituição. Utilizo como base nesta pesquisa este material que foi transcrito e 

publicado. 

Este material é composto por uma série de termos de vereação, que são textos 

escritos pelo Escrivão da Câmara que registram as questões discutidas nas reuniões da 

Câmara e as decisões tomadas. São, até o final do ano de 1713, textos normalmente curtos. 

A partir de janeiro de 1714, com o início da cobrança dos quintos pela Câmara, nota-se que 

os textos tendem a ficar mais longos, com algumas exceções, evidentemente. Abaixo 

transcrevo, para exemplificar, um termo de vereação de 1712, onde são eleitos dois  

Almotacés. 

  

Termo de vereação que fizeram os oficiais da Câmara em que se elegeram as 
pessoas que haviam de servir de Almotacés. Aos vinte e sete dias do mês de 
fevereiro de mil setecentos e doze anos nesta Vila Rica de Albuquerque, nas 
casas que ao presente servem de Câmara, estando juntos os oficiais dela em 
vereação, resolveram fazer novos almotacés para servirem os meses de março e 
abril, e a mais votos elegeram o Capitão Manuel Corrêa Pereira e Domingos 
Francisco de Oliveira; e assim mais deferiram as partes a seus requerimentos e 
de tudo mandaram fazer este termo em que todos assinaram. E eu, Jorge da 
Fonseca Freire, Escrivão da Câmara que o escrevi. 
 
Mascarenhas – Raposo – Costa – Azevedo 172 

 

                                                
172 BIBLIOTECA NACIONAL. Atas da Câmara Municipal de Vila Rica. Anais da Biblioteca Nacional, Rio 
de Janeiro, v. 49, 1927. p. 229. 
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Visto como é a fonte que trabalho, passo agora à metodologia adotada. O primeiro 

passo foi realizar a leitura dos termos de vereação extraindo dados importantes presentes 

na fonte. Alguns dos dados extraídos foram: data das vereações, nomes dos oficiais 

presentes e referidos cargos exercidos e os assuntos tratados nas reuniões. 

Feito esta primeira etapa, sistematizei os dados extraídos da fonte, montando um 

banco de dados informatizado visando uma maior praticidade, organização, rapidez e 

clareza na obtenção de resultados. Neste momento observei com clareza a necessidade de 

se dividir em duas frentes a pesquisa: a primeira deve se concentra na montagem de uma 

relação com todos os nomes ligados à Câmara que aparecessem nas vereações, e ainda, as 

informações ligadas à estes nomes, como por exemplo os títulos, cargos e funções 

exercidas; a segunda frente consiste em definir os assuntos discutidos nas vereações, e 

neste ponto vi a necessidade de dividir estes assuntos em dois subgrupos, rotinas 

administrativas e eventos, os quais tratarei em detalhes nas linhas que seguem. 

Uma observação faz-se necessária neste instante. Há uma diferença essencial que 

legitima esta divisão metodológica em duas frentes. A primeira frente, referente, como dito 

acima, à montagem de uma relação com os nomes e demais informações dos homens que 

exerceram ofícios ligados ao Senado da Câmara no período selecionado, é, como se pode 

imaginar, uma atividade que pode ser classificada como objetiva, pois os dados aparecem 

explicitamente nos termos de vereação. Em oposição à objetividade da primeira frente, 

temos a subjetividade da segunda frente. Nesta frente é necessário ler o termo de vereação 

e então montar um rótulo para cada discussão estabelecida. Este rótulo é dado pelo 

pesquisador a partir da interpretação das discussões presentes no documento, ou seja,  é 

uma tarefa que está nas mãos do pesquisador, uma tarefa onde ele influi diretamente. 

Assim, deve haver uma coerência do pesquisador com as informações contidas no 

documento. Esta coerência, ao meu ver, só pode ser alcançada mediante o contato 

prolongado do pesquisador com a fonte, pois é este contato que amadurece sua visão. 

Enfim, o que quero dizer é que, embora subjetiva, a montagem de um plano de 

classificação dos assuntos contidos nos termos de vereação não é necessariamente 

artificial. Seria artificial se não respeitasse o tom das discussões presentes na 

documentação, se não respeitasse a lógica de funcionamento da instituição, lógica esta que 

se torna perceptível não com uma leitura simples das atas, mas com um incansável 

exercício de leitura e releitura, avanços e recuos, tentativas e erros nas definições de 
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assuntos. Ao ler, por exemplo, um termo de vereação de 1711, pode-se ter dúvidas de 

como classificar determinada discussão, então, coloca-se um rótulo temporário. Com o 

prosseguimento da leitura, pode-se (e normalmente é o que ocorre com freqüência) 

deparar, em outros anos, em outras conjunturas, com a mesma discussão sendo levantada, 

mas agora, envolvendo outras pessoas e outro Escrivão, que pode, dependendo das 

circunstancias, detalhar mais os fatos e fornecer mais elementos para uma definição mais 

ajustada à dinâmica da instituição. 

 

Os oficiais 

 

Neste momento vou detalhar como desenvolvo a primeira frente da pesquisa. Aqui 

o objetivo básico é elaborar uma lista com o nome dos oficiais ligados à Câmara que 

aparecem nos termos de vereação entre 1711 e 1715.  Além dos nomes, levanto outras 

informações relevantes que, as vezes, aparecem nas atas, como cargos, títulos e funções.  

Antes de prosseguir, devo alertar para o que estou chamando de oficiais. Não estou, 

neste primeiro momento, me limitando aos cargos de maior destaque, entenda-se: Juiz 

Ordinário, Vereadores, Procurador do Conselho. Agora, além destes cargos, que são, junto 

com o Escrivão da Câmara, os mais presentes nas reuniões, procuro listar todos os nomes 

que exerceram algum oficio ligado à instituição. Ou seja, quando digo oficial, neste 

momento, estou querendo me referir aos homens que exerceram algum ofício.  

Feito este esclarecimento, prosseguimos. Relacionei cerca de 140 nomes que se 

encaixam nesta descrição. Evidente que não irei, ao seguir da pesquisa, trabalhar 

profundamente com todos. O objetivo neste momento é listar todos, para, em seguida, 

selecionar um grupo para trabalhar com mais profundidade, possivelmente os oficiais que 

mais vezes aparecem nas reuniões, ou seja, os oficiais votantes. Todavia, ter uma lista dos 

Juízes de ofício, almotacés, lançadores dos quintos (a partir de 1714, quando este passa a 

ser arrecadado pela Câmara), entre outros cargos, seria mais que interessante, de grande 

utilidade à outros pesquisadores.  

Como dito anteriormente, fiz avanços durante a pesquisa, mas, alguns pontos foram 

problemáticos. Citarei um deles nas linhas que seguem. Além efetuar a coleta e 

sistematização das informações relacionadas aos oficiais, tentei, durante alguns meses, 

sistematizar também a freqüência com que os oficiais freqüentavam as vereações. 
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Contudo, uma incoerência recorrente presente na fonte, fez com que eu levantasse dúvidas 

quanto à viabilidade do levantamento destes dados utilizando apenas esta fonte. 

Normalmente encontramos, no final do termo de vereação, a assinatura dos oficiais 

presentes, exceto a do Escrivão, que redige o termo. Mas, já em 1713 começa a constar na 

abertura do termo os nomes dos presentes (ver exemplo abaixo), além das assinaturas 

finais. O problema é que, em vários termos de vereação, alguns nomes que constam na 

abertura não são iguais aos que contam nas assinaturas finais. Como afirmei acima, tal fato 

é recorrente a partir de 1713, quando há esta mudança na abertura dos termos. Veja um 

exemplo deste tipo de incoerência em um dos termos de vereação: 

 

[...] Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de mil setecentos e quatorze anos 
nas casas da Câmara, estando juntos os oficiais dela o Juiz Ordinário Ventura 
Ferreira Vivas, os Vereadores Capitão Manuel Gomes da Silva, Domingos 
Francisco de Oliveira, e o Procurador do Conselho o Capitão Antônio Martins 
Lessa, resolveram o seguinte: [...] Acordaram deferir as partes e despachar 
petições, e por não haver mais o que despachar houve a vereação por acabada de 
que mandaram fazer este termo que todos assinaram. E eu, Bento Cabral Dessa, 
escrivão da Câmara o escrevi. 
 
Vivas – Silva – Costa – Lessa 173 

 

Repare que o nome que eu grifei, Domingos Francisco de Oliveira, não consta na 

assinatura, e aparece outro vereador, de sobrenome Costa, que não consta na abertura. Se 

este fosse um caso isolado, poder-se-ia relevar, mas, pelo contrário, é um fato recorrente, e 

ocorre não só entre vereadores, mas entre vários cargos. Poder-se-ia alegar também que é 

um erro de transcrição, mas, é recorrente, o que me faz desacreditar nesta possibilidade. 

Fato é que, com os elementos que tenho, não consegui ainda compreender esta aparente 

incoerência. Talvez haja alguma explicação, e em breve, cruzando os dados das vereações 

com outras fontes, poderei chegar a alguma conclusão. Mas, neste momento, não sinto 

segurança na fonte para definir, efetivamente, quem estava presente nas reuniões, e por 

isto, quantificar a presença dos oficiais torna-se pouco viável, ou pouco conclusivo, 

embora relevante. 

 

Os assuntos 

 

                                                
173 BIBLIOTECA NACIONAL. Op. Cit. p. 314. Grifo meu. 
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Tratado os aspectos da primeira frente, seguimos para a segunda frente, relacionada 

aos assuntos discutidos nas vereações. Durante a leitura foi possível observar uma 

diferenciação entre, basicamente, duas formas de discussão. Uma ligada ao que era 

rotineiro, ligado à administração da vila, e outra que não estava inclusa nesta atividade 

rotineira, ao contrario, era eventual. Assim, dividi os assuntos extraídos dos termos de 

vereação e rotulados, em: 1) rotinas administrativas; 2) eventos. 

As rotinas administrativas são discussões relacionadas ao cotidiano da 

administração da vila, e são geralmente: eleições, arrematações de rendas, correições 174, 

posturas, despacho de petições.  

Em oposição temos os eventos, que se definem por serem fatos que não ocorrem de 

tempos em temos, como as rotinas. Alguns exemplos são: notícia de paz com a França em 

12/11/1713175; ordem de colocação de luminárias para se comemorar nascimento do 

infante em 17/11/1714176; prisão de oficial de ferreiro por desacato aos oficiais do Senado 

da Câmara em 30/1/1714177 e discussão visando a implantação de uma nova rotina no 

Senado da Câmara, a arrecadação dos quintos, em 6/1/1714178. 

A quantificação destas rotinas administrativas e destes eventos está sendo feita, mas 

ainda não há resultados conclusivos. Então, não tenho ainda números para fornecer, e por 

isso, como havia dito no início deste artigo, não tenho resultados concretos. Por isto 

retomo a proposta inicial de demonstrar o método que estou utilizando, seus pontos fortes e 

fracos. Mas, mesmo sem ter feito a quantificação, com a experiência da leitura e 

sistematização, já se pode afirmar que em termos quantitativos, os eventos são pouco 

expressivos quando comparados às rotinas. Mas, devo lembrar que o número pode revelar 

o peso e a recorrência de determinados assuntos, e talvez seja mais adequado para tratar 

apenas das rotinas administrativas. No caso dos eventos, talvez o mais apropriado seja uma 

análise voltada para o qualitativo. Digo isto pois há eventos que parecem pouco relevantes 

para a esfera local, como os que citei acima, mas, há outros, que simplesmente mudam as 

prioridades da instituição em estudo. Um exemplo é a discussão para se começar a 

arrecadar o quinto. Ela é eventual, pois não é recorrente, é algo único. Não se pode 

                                                
174 Para mais informações sobre a forma como eram feitas as correições, ver BOTELHO, Tarcísio Rodrigues; 
ABDO, Patrícia Ferraz. Administração camarária e comércio na Vila Rica do século XVIII: os almotacés 
e as correições, 1754-1777. Caminhos da História, Montes Claros, v. 13, n. 2, p. 23-40, 2008. 
175 BIBLIOTECA NACIONAL. Op. Cit. p. 285. 
176 Ibid., p. 345-346. 
177 Ibid., p. 305-306. 
178 Ibid., p. 293-294. 
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confundir esta discussão com a que seguirá depois, que é propriamente o correr da 

arrecadação, uma rotina administrativa, a rotina de se arrecadar. Este evento é sim muito 

relevante, pois afeta profundamente a instituição e por isso, em termos qualitativos, tem 

um peso maior, mas em termos quantitativos é irrelevante. 

 

Indicações 

 

Neste último momento, conforme explicado nas linhas acima, apresento alguns 

dados interessantes que já possuo. São dados simples, mas que revelam informações 

preciosas, que tentem a reforçar a importância que acabei de destacar quanto à implantação 

da rotina de arrecadação dos quintos. 

O recorte que adotei, 1711 até 1715, embora pequeno, é relevante pois inclui a 

mudança que ocorre em 1714, que, como já dito, corresponde ao momento em que o 

Senado da Câmara passa a ficar responsável por arrecadar os quintos.179 Veja abaixo o 

gráfico que mostra o número de reuniões do Senado da Câmara no período em questão: 
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Com base neste gráfico que elaborei a partir da sistematização das reuniões da 

instituição, podemos constatar algumas indicações interessantes. Analisando 

primeiramente o numero anual de reuniões, vemos que no ano de 1711 tivemos apenas 12 

                                                
179 Para mais informações quanto à forma de se arrecadar os quintos ao longo do tempo em Minas Gerais, ver 
CARRARA, Angelo Alves. A Real Fazenda de Minas gerais: guia de pesquisa da Coleção Casa dos Contos 
de Ouro Preto, volume 2. Mariana: UFOP, 2004.  
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reuniões, o que se explica por ser o ano de fundação, e pelas atividades terem começado 

em julho, também pela própria falta de estrutura, visto que não havia se quer um prédio 

próprio para abrigar a instituição. Em 1712, ano em que cria-se de fato uma estrutura 

própria para Câmara, ocorre um número maior de reuniões, 43. Em 1713 as reuniões 

somam 35. Em 1714 o número mais que dobra se comparado ao ano imediatamente 

anterior, são 78 reuniões durante o ano, o equivalente aos anos de 1712 e 1713 juntos. 

Observe que o ano seguinte, 1715, as reuniões voltam a um número próximo ao dos anos 

posteriores à 1714, embora o número continue acima da média, são 49 reuniões. Nota-se a 

semelhança entre o excesso de reuniões de 1714, com o início da cobrança dos quintos 

pelo Senado da Câmara, também neste ano. 

Vou agora analisar o total de reuniões realizadas no primeiro mês de cada ano. Isto 

é importante pois, normalmente, é no primeiro mês que se concentra parte considerável das 

atividades de todo o ano. Isto se da pois, no início do ano que normalmente ocorre as 

eleições e posses e outras rotinas administrativas. Vemos que 1711 não pode ser levado em 

conta, visto que mais de 50% das reuniões do ano ocorreram em julho, justo por ser o 

primeiro mês de funcionamento da instituição. Foi um mês atípico, muito precisava ser 

definido, como atribuições e ganhos de cada cargo. Em seguida, no ano de 1712, com as 

atividades mais estáveis, vemos que 25,58% das reuniões do ano ocorrem em janeiro, ou 

seja, o primeiro mês concentra cerca de 1/4 de todos as discussões do ano. Em 1713 

mantém-se o padrão, 22,86%, pouco menos de 1/4 das reuniões ocorrem em janeiro. Em 

1714, embora o número não seja esmagadoramente maior, notamos sim um predomínio 

das reuniões em janeiro, 28,21%. Todavia, temos que lembrar que o ano de 1714 contou 

com mais que o dobro das reuniões de 1713, foram, como já dito, 78 reuniões. Assim, 

janeiro de 1714 foi um mês muito mais ativo em termos de reunião se comparado aos 

outros primeiros meses do qüinqüênio. Foram 22 reuniões em janeiro de 1714 contra 7 em 

1711, 11 em 1712, 8 em 1713 e 9 em 1715. Nota-se que em 1715 há uma queda da relação 

do primeiro mês frente ao resto do ano, são 18,37% das reuniões em janeiro, menos de 1/5. 

O que se pode observar em linhas gerais, é a grande exceção que foi o ano de 1714. 

Foram muitas reuniões no ano, muitas também as reuniões em janeiro, isto não só em 

números relativos mas, principalmente em números concretos. São 22 reuniões em 31 dias. 

É evidente que algumas destas reuniões ocorrem no mesmo dia, mas, de todo modo, são 

números que despertam a curiosidade. 
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Ora, o que estava ocorrendo em janeiro de 1714 era justamente a discussão sobre 

como se daria a implantação dos quintos. Na reunião do dia 6 de janeiro de 1714 180, 

reuniu-se no Senado da Câmara de Vila Rica, vários representantes das vilas e demais 

homens bons para decidir, junto com demais autoridades, como seria feita a cobrança. Este 

é o evento, ou seja, a discussão sobre a implementação desta nova rotina, que muda a 

órbita da Câmara. Creio que o excesso de reuniões de 1714 pode ser um indicador desta 

transformação. É evidente que isto será confirmado com a quantificação dos assuntos 

discutidos, tarefa que está sendo feita e em breve será divulgada. 

Por fim, devo reforçar a importância que noto, com base nas vereações, da 

implantação da arrecadação dos quintos, e como, de certo modo, isto mudou as prioridades 

da instituição. É possível que a discussão sobre os quintos não tenha ocupado a maioria 

parte do tempo, mesmo em 1714. Mas, é certo que, grande parte das novas discussões que 

surgem a partir de 1714, tem um vínculo ao menos indireto com a implementação da nova 

rotina. Isto pois esta novidade exige a criação de novas funções, ou seja, esta rotina gera 

um efeito em cadeira, e gera novas rotinas, como eleições e posses de novos oficiais. 

Reforço nestas últimas linhas que o objetivo deste trabalho foi apresentar a 

metodologia que estou adotando, o que creio, cumpri. A divisão dos assuntos em rotinas e 

eventos parece ser a característica elementar da pesquisa. A elaboração da lista dos oficiais 

camarários, embora básica e pouco reveladora neste momento da pesquisa, é fundamental 

para se dar o próximo passo, que é o cruzamento desta lista com outras fontes. Por fim, os 

encaminhamentos, as indicações que teci nestas últimas linhas, parece demonstrar a 

relevância do tema estudado e dos resultados que estão por vir. 

 

Fonte: 

BIBLIOTECA NACIONAL. Atas da Câmara Municipal de Vila Rica. Anais da Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro, v. 49, p. 200-391, 1927.  
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A Visão do Trabalhador Imigrante para Plínio Salgado no Romance O 

estrangeiro 

 

Leandro Pereira Gonçalves* 

 

Resumo: Plínio Salgado realizou no romance “O estrangeiro” uma reflexão sobre o papel 

do imigrante no sentido da formação da sociedade brasileira. Na obra é possível observar 

menções de alerta em relação a entrada dos estrangeiros, e conseqüentemente da cultura 

exterior para o Brasil. A comunicação tem como objetivo analisar o discurso que o líder 

integralista faz em relação ao papel do imigrante no sentido da formação da nacionalidade. 

Palavras-chave: Plínio Salgado; “O Estrangeiro”; imigrante. 

 

Abstract: In the romance "O Estrangeiro", Plinio Salgado performed a reflexion about the 

role of the immigrant in the formation of the Brazilian society. In his book, it is possible to 

observe mentions of warning in relation to the arrival of the foreigners and, in 

consequence, to the foreign culture in Brazil. The communication has the goal of analyzing 

the speach that the integralist leader does in relation to the immigrant's role in the 

formation of the nationality. 

Keywords: Plínio Salgado; “O Estrangeiro”, immigrant.  

 

 

Plínio Salgado ficou conhecido pela historiografia através liderança no movimento 

nacionalista, Ação Integralista Brasileira. O líder nasceu na cidade de São Bento do 

Sapucaí, em São Paulo, no ano de 1895, descendente de uma família tradicional católica e 

política. Sua formação teve o pai como referência. O Coronel Francisco das Chagas 

Esteves Salgado era um importante chefe na cidade e ligado ao Partido Republicano 

Paulista (PRP). A mãe, Ana Francisca Rennó Cortez, era professora e grande responsável 

pela educação do filho. O garoto Plínio cresceu num cenário em que predominava a 

influência política do pai – um admirador do nacionalismo autoritário do Presidente 

                                                
* Doutorando em História Social (PUC-SP). Professor Titular do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. 
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Marechal Floriano Peixoto (1891-1894). A morte do patriarca, em 1911, obrigou o menino 

a abandonar os estudos, aos 16 anos. 

A maior parte dos estudos referentes ao pensamento de Plínio Salgado são 

limitados ao período da Ação Integralista Brasileira (1932-1937) ou ao Partido de 

Representação Popular, momento de reorganização política em 1946 após o Estado Novo. 

O pensamento político e intelectual do líder tinha como propósito a formação de um 

grande movimento nacional. Sua organização, influenciada pelos movimentos fascistas 

europeus, priorizava a arregimentação de militantes e seu enquadramento em uma estrutura 

hierárquica.  

O movimento integralista atacava o liberalismo, os partidos políticos e o 

parlamento, considerando a democracia liberal como destruidora da alma nacional e 

responsável pela disseminação do comunismo, inimigo maior a ser combatido. 

Apresentando-se como um movimento de despertar da nação, o integralismo canalizava, 

para a ação política, as angústias e temores dos setores médios, constituindo-se como 

instrumento de sua incorporação ao processo político. O perigo comunista da revolução 

soviética e as mobilizações do proletariado acentuaram o temor de proletarização dos 

setores médios, universo em que o integralismo recrutava a maior parte de seus militantes. 

Mas, antes de se tornar conhecido politicamente, Plínio Salgado, teve uma 

participação de destaque na Semana de Arte Moderna de 1922, como um dos idealizadores 

do Manifesto do Verde-amarelismo. O  grupo criado em 1929 tinha como propósito um 

discurso baseado no nacionalismo cultural e político, mas, por sua vez, inserido no 

contexto de ascensão aos movimentos totalitários europeus e inspirado nesses regimes 

autoritários em que o nacionalismo desse grupo mostra sua ação, pois, para os intelectuais 

envolvidos, a estrutura republicana é incompatível com o ideário nacionalista. 

Plínio encontrou no grupo verde-amarelo uma concepção de nacionalismo, mas 

para ele era necessário aprofundar o debate ideológico; por isso funda o grupo Anta: “uma 

espécie de ala esquerda do verdeamarelismo” (SALGADO, 1935, p.10). Para Plínio 

Salgado esse momento representa o rompimento com os modernistas e com os 

verdeamarelos, iniciando com o Anta a radicalização do pensamento, que curiosamente 

denomina como ala esquerda do movimento, uma vez que as concepções político-

ideológicas do autor estão pautadas no ultra-nacionalismo de base direita extremista. Para 

Plínio Salgado era preciso “criar a consciência da nacionalidade” (SALGADO, 1935, 
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p.11), sendo que para o autor a Revolução do Anta cumprirá o papel de criador do 

pensamento, uma vez que a gênese da Ação Integralista Brasileira começa a ser 

desenvolvida. 

A formação literária de Plínio Salgado é fundamental para a compreensão da ação 

política nos anos seguintes. Em 1916, deu início à carreira jornalística como redator do 

Correio de São Bento. Aos 23 anos, casou-se com Maria Amélia Pereira. Em menos de um 

ano, com a morte prematura da esposa, viu-se diante da responsabilidade de cuidar da 

única filha de 14 dias. Entretanto, a vida particular não interrompeu o ideal político – no 

mesmo ano, 1918, participava da organização do Partido Municipalista, formado por 

líderes do vale do Paraíba. O objetivo da agremiação era claro: combater o governo 

estadual. Para Salgado, era inadmissível o desequilíbrio político entre o poder central, os 

Estados e os Municípios. Não podendo mais permanecer na cidade por motivos políticos, 

tenta a sorte na capital do Estado. A mudança para São Paulo contribuiu para o surgimento 

de um novo Plínio Salgado. 

O trabalho no Correio Paulistano, órgão do PRP, impulsionou uma série de 

discussões políticas na redação do jornal e Plínio encontrou o ambiente político e 

intelectual de que necessitava. O momento foi decisivo para sua formação. Nos primeiros 

anos em São Paulo, ganhou destaque e lançou, em 1919, aos 24 anos, sua primeira obra: 

Thabôr, uma coletânea de poemas parnasianos dedicada à mulher e ao pai. Os poemas 

ufanistas e de exaltação extrema ao país foram publicados pelo jornal Estado de São 

Paulo.  

No Correio Paulistano, o contato que teve com o poeta Menotti Del Picchia, que 

era redator-chefe do jornal, fez com que Plínio fosse convencido a abandonar a poesia e a 

dedicar-se à prosa, o que o colocou na rota dos modernistas por meio do projeto de 

renovação da cultura nacional. Como Plínio Salgado afirmava: “Estávamos todos 

preparados para o grande movimento. Faltava aglutinar. E isto foi feito em fevereiro de 

1922” (SALGADO, 1982, p.576).  

A experiência modernista despertou a consciência de uma organização política 

voltada para a luta. Nesse contexto de defesa da nação brasileira, lançou, em 1926, o 

primeiro romance, O estrangeiro, sucesso estrondoso na época. A primeira edição esgotou 

em 30 dias. A publicação recebeu elogios de um dos críticos do movimento de 22, o já 

renomado Monteiro Lobato: 
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Vem de S. Paulo um livro que vale pela mais pura revelação artística destes 
últimos tempos. O estrangeiro, de Plínio Salgado. [...] Plínio Salgado consegue o 
milagre de abarcar todo o fenômeno paulista, o mais complexo do Brasil, talvez 
um dos mais curiosos do mundo [...] Não cabe nesta página o muito que há a 
dizer de livro tão forte e novo. [...] Plínio Salgado é uma força nova com a qual o 
país tem que contar. (LOBATO, 1985, p.110-113) 

 

Após o sucesso desse primeiro romance, escreveu outros dois, intitulados O 

esperado e O cavaleiro de Itararé, formando, assim, a trilogia romanesca denominada 

“Crônicas da Vida Brasileira”. Plínio Salgado escreveu mais três obras: A voz do oeste, em 

1934; Trepandé – redigido entre 1938 e 1939, no exílio, em Portugal, mas publicado 

apenas em 1972 – e O dono do mundo, escrito no fim da vida, aproximadamente entre o 

período de 1974 e 1975. Esse último romance não foi concluído em decorrência de sua 

morte, sendo publicado apenas no ano de 1999. A composição ficcional de Plínio Salgado 

abrange ainda a literatura infantil, quando, em 1951, lança a obra: Sete noites de 

Joãozinho, além de uma produção poética, Poema da fortaleza de Santa Cruz, em 1948, e 

uma coletânea assinada pelo pseudônimo de Ezequiel, Poemas do século tenebroso, no ano 

de 1961. Plínio Salgado publicou ainda outras dezenas de obras com temáticas políticas, 

religiosas, sociológicas e filosóficas. 

Na literatura, é possível verificar uma grande riqueza ideológica e, com ela, é 

possível realizar uma profunda abordagem literária, histórica e sociológica, analisando o 

pensamento do autor. 

A defesa de uma identidade para o Brasil pautada nos valores nacionalistas de 

Plínio Salgado, ocorreria de maneira real, no ano de 1926, quando lança a primeira grande 

obra: O estrangeiro. Repercussões literárias e políticas serão observadas como em poucos 

momentos da História da Literatura Brasileira. O autor adota um tom messiânico 

afirmando-se no objetivo de salvar e defender o povo brasileiro: 

 

Em abril de 1926, publicou-se o romance; nunca mais abandonei esta batalha. O 
drama de meu povo apoderou-se de mim. As dores, os misteriosos tumultos de 
uma sociedade em formação, as lutas políticas, os caldeamentos étnicos, 
cosmopolitismo e nacionalismo, civilização artificial e instintos bárbaros da 
floresta, angústias do pensamento e vagas ansiedades coletivas, tudo isso 
constituiu, dia a dia, uma orquestra perene que me empolgava no turbilhão de 
músicas estranhas. Esgotando-se a primeira edição do O estrangeiro em vinte 
dias, meus amigos comemoraram esse fato, oferecendo-me em bronze o 
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personagem do romance que encarnava o espírito imortal da Terra Jovem. 
(SALGADO, 1935, p.05-06) 

 

Plínio Salgado não aceita a existência de uma dependência cultural, realiza uma 

grande luta ideológica contra a ameaça imperialista cosmopolita que cerca o Brasil e, para 

isso, cria um movimento nacionalista que tem sua base nessa mesma cultura exterior pela 

qual demonstra aversão. 

Dessa forma, pode-se perceber a relevância do estudo da literatura pliniana. O 

crítico literário Wilson Martins ao analisar a produção modernista de Plínio Salgado afirma 

que o autor foi responsável por ter: 

 

escrito os primeiros e, de resto, os melhores romances políticos da primeira fase. 
[...] É certo, porém, que tanto O Estrangeiro quanto O Esperado são as melhores 
realizações romanescas dos nos 20 [...] Plínio Salgado criará o esboço do que 
seriam, na década seguinte, os romances “sociais” e “políticos.” (MARTINS, 
1978, p.249-251) 

 

Dentro desse momento de renovação cultural, o primeiro romance circulou pelo 

país, como uma obra de reflexão sobre a nação brasileira. O estrangeiro é: “uma excelente 

introdução para o pensamento integralista brasileiro.” (TONUS, 2005, p.02)181 Tal 

afirmação é confirmada pelo próprio Plínio Salgado que após o lançamento do livro em 

1926, disse: “Estava lançado, com ele, um grande movimento nacional, que mais tarde se 

corporificou na Ação Integralista Brasileira.” (SALGADO, 1956a, p.373) 

Dessa forma é possível enxergar a importância deste romance, com o intuito de 

contribuir para o melhor entendimento do pensamento de Plínio Salgado e do integralismo. 

O romance revela a inquietude do autor em relação aos caminhos que a sociedade 

brasileira estava tomando com o processo de transformação agrária e os primeiros surtos 

de indústrias no período próximo a Primeira Grande Guerra Mundial, que foi um marco de 

extrema importância para o autor, pois:  

 

Dali, derivou-se nas duas correntes que se chocam nos velhos países: o 
imperialismo econômico e o imperialismo doutrinário; a expansão capitalista e a 
expansão política. Esses dois fenômenos, que regulam o ritmo da existência dos 
velhos povos, tendem a ampliar sua projeção até os países novos [...] Os países 
novos, como o Brasil, só se salvarão nesta era histórica, por uma grande 

                                                
181 “une excellente introduction à la pensée intégraliste au Brésil” (minha tradução) 
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capacidade de afirmação, de personalidade. [...] De 1914 para cá a situação 
tornou-se outra e vimos quanto estávamos deslocados de nós mesmos. Em 1919, 
após a Revolução Russa, nossa visão foi ainda mais nítida. Víamos, de um lado o 
imperialismo doutrinário de Moscou, estendendo seus tentáculos pela 
mentalidade universal, e de outro, as diferentes expressões de imperialismo 
capitalistas. (SALGADO, 1956b, p.85-90) 

 

A montagem narrativa gira em torno de um imigrante bem sucedido pelo trabalho 

árduo e hábitos de poupança que enriquecem. A história de Ivan, personagem que divide a 

posição central do romance com o professor Juvêncio182, que seguiu os caminhos dos 

milhões de europeus expulsos de sua terra. Militante revolucionário perseguido pela polícia 

czarista introduziu a figura do outro entre os imigrantes, já que é o único russo entre os 

italianos (SALGADO, 1936, p.16) 

Plínio Salgado realizou na década de 1920 uma reflexão sobre o papel do trabalho 

imigrante no sentido da formação da sociedade brasileira. Nas obras do líder integralista é 

possível observar menções de alerta em relação a entrada dos estrangeiros, e 

consequentemente da cultura exterior para o Brasil. O líder integralista deixa claro não ser 

contra a imigração, demonstra a importância do processo para o desenvolvimento do país, 

mas com um certo cuidado.  

No início da obra, o autor narra a chegada dos primeiros imigrantes em busca de 

uma oportunidade, foca nos italianos a análise, identificado pela família Mondolfi, que é 

caracterizada pela ascendência econômica. Carmine Mondolfi economiza, compra terras e 

torna-se a figura central da colônia. Ajuda a fundar a sucursal da escola Dante Alighieri, 

reduto e símbolo da italianidade. 

A partir deste processo, analisa a situação do brasileiro (caboclo) em face a chegada 

dos italianos. É possível perceber a formação de alguns grupos divergentes em relação ao 

papel dos estrangeiros. Há alguns personagens que não aceitam em hipótese alguma a 

presença do imigrante, e lidam com radicalização, evitando qualquer tipo de contato com o 

novo. Na obra são caracterizados como os bandeirantes. 

O caboclo Nhô Indalécio, morre de desgosto por não conseguir desafiar o poder 

existente. Esse personagem representa um grupo da sociedade que não tem poder de 

reação, pobres caipiras, decadentes, que não acompanham o desenvolvimento da 

sociedade, virando refém dos imigrantes. É uma crítica que o autor faz à sociedade 

                                                
182 Ivan e Juvêncio podem ser considerados um único personagem, pois o mestre-escola é o espelho de Plínio 
Salgado e criará Ivan como seu auto-retrato na busca do nacionalismo. 
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brasileira, demonstra a perseguição dos italianos (Carmine Mondolfi) que alcança o 

enriquecimento, promovendo o abandono dos caboclos da terra, que não tem forças para 

combater a opressão.  

O violento Martiniano representa outro grupo de caboclos, para os quais ser 

brasileiro é praticar a xenofobia e com o uso da violência desenvolve a sua cultura. No 

decorrer da obra, deixará a fazenda para ir a cidade e fica totalmente encantado com o 

cosmopolitismo.  Envergonhava-se da vida levada durante anos, como burro de carga, 

ridicularizava os agricultores e revolta-se intensamente com os imigrantes que 

enriqueceram, deprimindo os brasileiros (DOREA, 1978, p.33). 

Existe ainda outro tipo de caboclo no romance, representado pelo Pantojo e pelo 

major Feliciano que aceitam a imigração sem maiores problemas. Procuram constantes 

soluções para ganhar com essa relação. É um grupo de personagens que tem como único 

propósito se beneficiar individualmente.  

Contra as imagens descritas dos caboclos em relação aos imigrantes, estava o 

mestre-escola Juvêncio, expressão mais próxima de Plínio Salgado. Para o diretor das 

Escolas Reunidas: “Pátria é a voz do país saindo pela boca do homem” (DOREA, 1978, 

p.46). Juvêncio era o símbolo da nacionalidade. 

A oposição central do mestre-escola era o desenvolvimento e o crescimento em 

larga escala dos imigrantes e isso era perigoso para o desenvolvimento da sociedade 

brasileira.  

Plínio Salgado, não tentou promover uma aversão generalizada ao trabalhador 

imigrante, o objetivo deste panfleto político é refletir sobre quais caminhos a sociedade 

deve seguir com a presença da cultura estrangeira no país. O autor tem a intenção de 

criticar imigrantes que vem para o Brasil, mas não conseguem entrar no espírito de vida do 

brasileiro, como o russo Ivan, que vem para o país, mas não consegue se desligar do 

passado e como consequência não pensa no futuro. O moscovita não conseguiu adaptar-se 

a nova terra, ele não conseguia sentir, e integrar-se na vida brasileira, o fim foi trágico: o 

suicídio. 

Assim, o líder integralista demonstrou que é impossível lutar contra o imigrante e 

desnecessário, pois o Brasil precisava do trabalho deles para o desenvolvimento da pátria. 

Mas para que isso ocorresse era preciso promover a assimilação dos imigrantes pela 

realidade brasileira e não o contrário, pois se algum imigrante vier para o Brasil sem esse 
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propósito não conseguirá viver no país, como aconteceu com o russo Ivan. Este manifesto 

em forma de romance serviu de introdução para Plínio Salgado criar o embasamento 

teórico necessário para a formação da Ação Integralista Brasileira. 
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Damião de Góis na Mundivivência do Renascimento: apontamentos para uma 

historiografia de sua inserção nos círculos eruditos quinhentistas. 

 

Luiz César de Sá Júnior∗∗∗∗ 

 

Resumo: Este trabalho pretende sumariar as investigações que tenho desenvolvido ao 

abrigo do projeto "A pintura segundo os gêneros: Jacob Burckhardt entre a arte e a 

Civilização do Renascimento na Itália", orientado pelo professor Cássio Fernandes. As 

diretrizes do trabalho levaram-me a investigar os conceitos de ambiente cultural e círculo 

erudito inerentes à obra de importantes historiadores ligados à História da Cultura, 

especialmente Delio Cantimori, tendo de aplicá-los, num segundo momento, a um período 

concreto, de modo a melhor conhecer suas potencialidades. Assim, pretende-se demonstrar 

os resultados do trabalho obtidos até agora por meio da análise dos principais escritos 

históricos e da trajetória do humanista português Damião de Góis (1502-1574). Ao traçar 

sua rede de contatos, amplíssima, pude constatar que a interação entre grupos eruditos e 

leituras humanistas revelou-se fundamental na escrita de sua historiografia. Os modelos 

historiográficos e culturais de homens como Erasmo de Rotterdam, Pietro Bembo e mesmo 

Melanchton foram discutidos e utilizados por Góis nas crônicas régias e demais opúsculos 

que veio a publicar. 

Palavras-chave: Damião de Góis, Renascimento Português, Historiografia renascentista. 

 

Abstract: This paper aims to summarize the studies that I have developed under the 

project "The painting according to genres: Jacob Burckhardt between art and Civilization 

of the Renaissance in Italy", directed by Professor Cássio Fernandes. The guidelines of the 

work have led me to investigate the concepts of the cultural and scholarly renaissance 

circles inherent to the work of important historians related to the History of Culture, 

especially Délio Cantimori. I subsequently applied them in a specific period, the Kingdom 

                                                
∗ Graduando do oitavo período do curso de História da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Bolsista 
de mobilidade acadêmica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) no primeiro semestre 
do ano 2008-2009. Este trabalho conta com o apoio da FAPEMIG, sob orientação do professor Dr. Cássio 
Fernandes. luizdesajunior@gmail.com 
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of Portugal in the 16th century, to better understand their potential. I intend to demonstrate 

the results of the work achieved so far through the analysis of the major historical writing 

and the trajectory of the Portuguese humanist Damião de Góis (1502-1574). Tracing his 

huge network of contacts, I could show that the interaction among erudite groups and the 

reading of humanist scholars treatises proved critical in the writing of his historiography. 

The historiographical and cultural models of men like Erasmus of Rotterdam, Pietro 

Bembo and even Melanchthon were discussed and used by Gois in his royal chronicles and 

other works that came to be published. 

Keywords: Damião de Góis, Portuguese Renaissance, Renaissance Historiography. 

 

A princípio, as questões que norteiam esse projeto surgiram de minhas 

investigações acerca de Damião de Góis enquanto estive na Universidade de Lisboa, na 

condição de estudante de mobilidade acadêmica, entre setembro de 2008 e março de 2009. 

Embora trate-se de um dos humanistas mais estudados naquele país, penso ter estabelecido 

uma leitura cujas interpretações mais profundas ainda estão por fazer, tentando traçar um 

fio condutor entre sua lide com a Antiguidade, com a diplomacia voltada ao ultramar e 

com as cortes européias e o Humanismo naquilo que produziu em matéria de 

historiografia. 

O estágio em Portugal também constituiu uma valiosa oportunidade para a recolha 

das fontes e textos auxiliares citados na seção anterior, sem os quais não se poderia redigir, 

sem grande perda de qualidade, tal trabalho no Brasil. Além disso, já de regresso, continuei 

os estudos sobre o período de viagens de Góis, preparando o terreno para a pesquisa de 

mestrado. Além da participação em diversos eventos183, que seguirá até novembro, este 

esforço resultará em minha monografia de conclusão de curso, bem como em material de 

                                                
183Ei-los: (I) Criaturas fantásticas rondam Lisboa: Damião de Góis e a tessitura de sua historiografia, 
apresentado na “XXVI Semana de História da UFJF”. (II) Um humanista a serviço da península: Damião 
de Góis e a historiografia diplomática nos quinhentos, apresentado no “III Seminário Nacional de História 
da Historiografia” da UFOP. (III) Itinerários goisianos: o papel do cosmopolitismo e da troca epistolar em 
duas de suas traduções (1531-1538), a apresentar no “II Seminário de graduandos em História Moderna da 
UFF”. (IV) Clio a serviço do império: Damião de Góis e um olhar sobre a literatura laudatória 
quinhentista, a apresentar na “II Semana de Letras da UFJF”. (V) A descrição de cidades e o labor 
historiográfico: um exame de dois opúsculos quinhentistas, a apresentar no “V encontro de pesquisas de 
graduação em História da UFRJ”. (VI) Duas traduções de Damião de Góis e o círculo erudito do cardeal 
Pietro Bembo, a apresentar no “XVII Siicusp - USP”. (VII) Damião de Góis entre o cosmopolitismo e o 
exotismo: um estudo de dois casos (1538-1567), a apresentar no “IX Congresso Nacional de Iniciação 
Científica, o CONIC”.  
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apoio para o relatório final de minha bolsa de iniciação científica, concedida pela 

FAPEMIG no ano corrente184. 

O tema proposto mostra-se importante por discutir, mediante o uso de uma 

quantidade considerável de fontes primárias, um período relativamente pouco estudado no 

Brasil como é o século XVI. Também vem a contribuir para os estudos sobre indivíduos 

que atuaram sob o aparato político-administrativo do Império português e sob os quadros 

mentais do Antigo Regime, como o tem feito coletâneas e eventos recentes185. Ademais, 

representa contributo ao estudo da História da Historiografia do Renascimento português, 

segundo o entendimento de que as crônicas goisianas foram, para além de sua relação com 

a tradição cronística já instituída no reino186, um passo significativo no engendrar de uma 

história do império responsável por imortalizá-lo sob o signo de seus governantes, com 

claro destaque para D. Manuel I. Vejamos como. 

 

De modo que ele [Belchior de Sousa Tavares] e Damião de Góis foram em 
nossos tempos os mais nobres portugueses e os que mais províncias e terras 
viram por suas livres vontades, que é sinal de nobre[s] pensamento[s]. [Por isso] 
quis aqui com os mais descobridores e navegadores que tenho apontados 
declarar.187 

 

A imagem frequentemente captada pelas lentes que vislumbram o reino de Portugal 

nos Quinhentos refletiu – e tratou de colocar em evidência – o aspecto que o teria 

transmutado de periferia da Europa a ponta-de-lança de vultosas expectativas188. O mundo 

                                                
184Sob orientação do Prof. Dr. Cássio da Silva Fernandes. Devo-lhe outrossim a primeira sugestão e 
indicações de leitura sobre o Renascimento português. 
185Penso especialmente no livro organizado por VAINFAS, Ronaldo; SANTOS, Georgina Silva dos; 
NEVES, Guilherme Pereira das. Retratos do império: trajetórias individuais no mundo português nos 
séculos XVI a XIX. Niterói: EdUFF, 2006. Além disso, eventos como o Seminário Internacional História e 
indivíduo, a ser realizado no próximo mês de outubro, no Rio de Janeiro, demonstram o interesse dos 
pesquisadores brasileiros no tema. 
186Para um apanhado geral neste particular, cf. SERRÃO, Joaquim Veríssimo. Historiografia portuguesa: 
doutrina e crítica. v. 1. Op. Cit. 
187GALVÃO, António. Tratado dos Descobrimentos. Lisboa: Alfa, 1989. [1563] p.84. 
188Embora seja preciso relativizar a importância dos descobrimentos para o mundo político europeu no que 
toca aos primeiros anos do reinado de D. Manuel I, muitas vezes encoberto pela preponderância dos “reis 
católicos”. À época o rei “passe pour médiocre et velléitaire, et son royaume, au moment où l’accès à l’océan 
Indien lui confère une dimension de première grandeur, figure dans le concert européen à um rang modeste” 
Contudo, nos anos finais de seu reinado, o exercício de divulgação dos feitos do reino obtem sucesso junto ao 
papado e outras cortes. O esforço dos humanistas, que atingiria seu ponto alto já sob D. João III, foi 
fundamental para tanto. AUBIN, Jean. Le latin et l’astrolabe. Recherches sur le Portugal de la Renaissance, 
son expansion en Asie et ses relations internationales. v. II. Lisbonne-Paris: Centre Culturel Calouste 
Gulbenkian, 2000. p. 41-48, cit. à p. 41. 
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dos descobrimentos, já desde o século XV189, e ao longo do XVI, propiciou a conquista de 

novas terras, negócios e possibilidades para a fé cristã, capitaneado à partida pelos 

governantes da Península Ibérica. 

Importa frisar, contudo, que, para além – a fórmula é da lavra do historiador Jean 

Aubin - do “mundo do astrolábio”, ou mesmo unido a ele, teve destaque o “mundo do 

latim”, especialmente vinculado ao Humanismo europeu. Os humanistas, interlocutores e 

propagadores do aprendizado adquirido no mundo antigo, dos textos clássicos de tradição 

greco-latina, com vistas mesmo a superá-los190, procuraram entender as “novas 

novidades”191 pelo prisma de seus ancestrais. Como consequência, redigiram textos de 

caráter histórico e opúsculos sobre seu presente muito inspirados por aquilo que liam192.  

Haveria, seguindo a sugestão de Aubin, um caso relevante a estudar, o de um 

homem de letras que, envolto nos principais debates intelectuais, diplomáticos e religiosos 

do continente, fosse, ao mesmo tempo, um profícuo conhecedor das notícias do ultramar, e 

que lançasse mão de ambos os mundos no seu labor historiográfico, conectando-os. Em 

suma, um “grande descobridor”, digno de figurar entre homens como Cortez e Vasco da 

Gama, por sua capacidade de transitar entre diversas cortes e mestres de grande saber193. 

Dado este quadro, torna-se alvo de atenção o círculo de humanistas portugueses, imersos 

intensamente no duplo questionamento que movimentou as discussões coevas. Estudá-los 

todos, durante um século, está claramente além das possibilidades do um trabalho de 

mestrado. Portanto, optei por um caso paradigmático, o do célebre humanista português 

Damião de Góis194 (1502-1574) , durante um período específico de sua produção195. 

                                                
189THOMAZ, Luís Filipe F. R. De Ceuta a Timor. 2. ed. Lisboa: Difel, 1998 [1994]. maxime p. 44-127. 
190DELUMEAU, Jean. A Civilização do Renascimento. Lisboa: Edições 70, 2004. [1984] p. 76-77; 
QUEIROZ, Teresa Aline Pereira de. O Renascimento. São Paulo: EDUSP, s/d. p. 14 
191Trata-se de uma distinção em relação ao termo “novidades”, então pejorativo. “Ora, se vários círculos 
sociais-culturais permanecem, ainda no século XVI e depois, apegados à recusa da mudança, conferindo ao 
adjectivo novo ou ao substantivo novidade sentido pejorativo, outro, que referimos acima e a que voltaremos, 
lançam-se na aventura do mudar de viver e da busca dessas novas novidades, em que o adjectivo, 
pleonástico, reforça vigorosamente o substantivo.” [grifos meus] GODINHO, Vitorino de Magalhães. Mito e 
mercadoria. Utopia e prática de navegar. Séculos XIII-XVIII. Lisboa: Difel, 1990. p. 60. Sobre os motivos 
de fundo filosófico-jurisdicional para o sentido negativo da “novidade”, cf. HESPANHA, Antônio Manuel. A 
mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo. Niterói: vol. 11, no 21, Junho de 2006. 
192SOARES, Nair Nazaré Castro. História Antiga e Humanismo: “A História he hum espectador do 
entendimento”. Revista Calíope, Rio de Janeiro, v. 11, 2003. p. 10 
193É precisamente essa a razão pela qual António Galvão, em 1563, incluiu Damião de Góis em seu Tratado 
dos Descobrimentos. Talvez o próprio Góis compartilhasse dessa perspectiva, uma vez ele pode ter sido o 
responsável por redigir o trecho que versa sobre si no texto de Galvão. FARIA, Francisco Leite de. Estudos 
bibliográficos sobre Damião de Góis e a sua época. Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura, 1977. p. 149.  
194As referências biográficas goisianas são extensas. A título de mera introdução, consultar: MACHADO, 
Diogo Barbosa. Biblioteca Lusitana. 2.ed. v.1 Lisboa: s/ed., 1930. p. 615-621 (primeira tentativa lusa de 
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Antes de decidir tornar-se um cultor das letras, serviu à corte de D. Manuel como 

moço da câmara até 1523196, quando viajou, já sob o reinado de D. João III, rumo a 

Flandres, para exercer o cargo de escrivão na feitoria das Índias ao lado de Rui Fernandes 

de Almada até 1533. Realizou diversas missões diplomáticas ao longo do período 

mencionado197, tendo se aproveitado da oportunidade de locomoção para entrar em contato 

com figuras notórias de seu tempo, em especial Lutero e Melanchton, aproximando-se 

perigosamente da Reforma198. Em 1534 viveu, já livre da função na feitoria, com Erasmo 

de Rotterdam, que admirou acima de todos199; estudou na Universidade de Pádua entre 

1534 e 1538, sob os auspícios dos cardeais Bembo e Sadoleto, exímios epistológrafos de 

cariz tuliano, além de Lazaro Buonamico. Nos anos seguintes esteve em Louvain, onde 

contraiu matrimônio, e, além disso, dedicou-se a publicar variadas obras. Uma tradução de 

Cícero, de um livro da Bíblia, opúsculos sobre as gestas lusas no Oriente, sobre a fé mui 

cristã dos etíopes, uma breve história da Hispania, ou seja, da península Ibérica enquanto 

uma unidade geográfica e civilizacional, além de cartas a humanistas, a homens de 

negócio, mesmo ao papa Paulo III, solidificando sua reputação. 

Ao retornar a Portugal, em 1545, ganhou destaque como um homem de vasta 

experiência, instalando-se na corte. Três anos depois, a posição de Guarda-mor da Torre do 

Tombo foi-lhe conferida. Por outro lado, foi observado com desconfiança por aqueles que 

temiam que os anos como um total “estrangeirado” pudessem ter corrompido a fé de Góis 

                                                                                                                                              
biografia goisiana, contém imprecisões sérias, mas persiste à guisa de consulta inicial). Mais recentemente, 
HIRSCH, Elisabeth Feist. Damião de Góis. 2.ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2002 [1967] ; SERRÃO, 
Joaquim Veríssimo. Damião de Góis, historiador. In: SERRÃO, Joaquim Veríssimo Figuras e Caminhos 
do Renascimento em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional, 1994. p. 45-114.; SERRÃO, Joaquim 
Veríssimo. Damião de Góis. In: SERRÃO, Joaquim Veríssimo. A Historiografia portuguesa: doutrina e 
crítica. v. I Lisboa: Verbo, 1972. p. 161-176. Vale lembrar que quase todas os fac-símiles de obras de Góis e 
comentários sobre elas vêm precedidos de um aporte biográfico que, em geral, reproduz as informações dos 
autores supramencionados. 
195Trata-se do período considerado por Marcel Bataillon o mais cosmopolita, de maior interação com 
personagens significativos do quadro intelectual europeu. Cf. BATAILLON, Marcel. Le Cosmopolitisme de 
Damião de Góis. In: BATAILLON, Marcel. Études sur le Portugal au temps de l’humanisme. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1954. [1938] 
196SERRÃO, Joaquim Veríssimo. Figuras e Caminhos do Renascimento em Portugal. Op. Cit. p. 45 
197O itinerário detalhado de Góis pode ser lido em MARQUES, A. H. de Oliveira. Damião de Góis e os 
mercadores de Danzig. In: MARQUES, A. H. de Oliveira. Portugal Quinhentista (ensaios). Lisboa: 
Quetzal, 1987. p. 46-48 
198RÊGO, Raul. O processo de Damião de Góis na Inquisição. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007. [1571-
1572]. p. 70-71. 
199Aubin é da opinião de que Góis foi um erasmiano antes de temperamento que de formação. Cf. AUBIN, 
Jean. Damião de Góis dans une Europe évangélique. Humanitas. Coimbra: Instituto de Estudos Clássicos, 
vols. XXXI-XXXII, 1979-1980. p. 198 
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no reino luso e no reino de Cristo. Consequentemente, denunciaram-no pela primeira vez à 

Inquisição de Lisboa, sem maiores desdobramentos200.  

Por fim, propõs-se a redigir um opúsculo sobre a história da cidade de Lisboa e uma 

crônica sobre o reinado do príncipe D. João (que veio a ser D. João II), ao mesmo tempo 

em que foi-lhe solicitada pelo cardeal D. Henrique a redação de uma crônica sobre o 

reinado de D. Manuel, o Venturoso. Os três textos foram redigidos de modo a compor uma 

historiografia elogiosa para o império luso ascendente, e sua construção dependeu 

fortemente do período em que Góis traçou seus itinerários pela Europa e coletou notícias 

sobre o ultramar. 

Como recurso principal à compreensão do problema, este trabalho pretende lançar 

um olhar sobre a constituição da historiografia laudatória goisiana à luz da miscelânea de 

eventos, querelas e conhecimentos que marcaram a trajetória do século XVI e que 

estiveram, graças ao contato com o latim e com o astrolábio, diante desse humanista 

bifronte. 

A lente teórica que ampara tal decisão volta-se às considerações do historiador 

Arnaldo Momigliano. Ele enfatizou a questão da transmissão da sabedoria historiográfica 

greco-romana às historiografias renascentistas que cuidaram de discorrer sobre os reinos 

que as compunham, cada vez mais organizados. O reino português não escapou a esta 

noção, tendo em Damião de Góis um representante de monta, ao lado de Bruni para a 

história de Florença, Pietro Bembo para a história de Veneza, Giorgio Merula para a 

história dos Viscondes de Milão, Enea Silvio Picolomini para a história da Boêmia, 

Antonio Bonfini para a história do reino húngaro, Lucio Marineo Sículo para a história da 

Espanha, entre outros201. Os escritos voltavam-se, concretamente, à “elaboração de textos 

que apoiassem a difusão internacional, isto é europeia, de uma literatura de 

propaganda”202, muitas vezes por isso redigida em latim ou posteriormente traduzida para 

tal idioma. Mas o fato de ser uma historiografia propagandística, laudatória, não a tornou 

forçosamente, a crer em Momigliano, um manancial de “mentiras e falsificações”203; 

                                                
200O processo veio a ser instaurado somente em 1571. Ele encontra-se na Torre do Tombo 
(PT/TT/TSO/17170), mas também pode ser lido por meio da seguinte edição: RÊGO, Raul. O processo de 
Damião de Góis na Inquisição. Op Cit. 
201MOMIGLIANO, Arnaldo. As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru: EDUSC, 2004. [1990] 
p. 120-127.  
202OSÓRIO, Jorge A. Reflexos de Tordesilhas numa nota antiportuguesa de Pedro Mártir de Anghiera. 
Revista da Faculdade de Letras – Línguas e Literaturas. Porto: v. IX, 1994. p. 192. 
203MOMIGLIANO, Arnaldo. As raízes clássicas da historiografia moderna. Op. Cit. p. 151. 
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constituiu-se a partir de um discurso complexo, de interação entre modelos antigos e suas 

reelaborações, ponto que trarei como pressuposto do trabalho, aliado a uma busca das 

continuidades204 entre essas tradições de escrita da história. 

Minhas balizas temporais foram estabelecidas pelas razões que se seguem: 1533 foi 

o ano de abandono do cargo régio na feitoria de Flandres e o início do percurso de 

aprendizagem de Góis que culminou na produção de suas diversas obras. Por seu turno, em 

1567 saíram do prelo tanto a Crônica de D. Manuel quanto a do Príncipe D. João 205, textos 

nos quais considero ser viável compreender a temática exposta de modo privilegiado.  

 

2. As fontes mobilizadas para esta pesquisa são sobretudo de três ordens. Em 

primeiro lugar, as correspondências de Damião de Góis206, compreendendo o período 

referente às delimitações cronológicas do projeto. Pretendo, por meio delas, examinar a 

composição da rede de contatos criada pelo humanista, bem como suas tentativas de 

divulgar os textos laudatórios e os demais opúsculos. As cartas, para mais, podem ser 

utilizadas para compreender uma das principais polêmicas vividas por Góis entre os 

humanistas. Trata-se do ciceronianismo, a imitação fetichista da prosa de Marco Túlio207, 

fortemente atacada por Erasmo. Como anteriormente apontado, Bembo foi um símbolo do 

estilo tuliano, ainda que não um ciceroniano à moda de um Longueil, por exemplo; ora, 

não será inoportuno investigar que modelo escolheu Góis na sua prática textual.  

A seguir, realizarei uma leitura crítica dos opúsculos e traduções que permita 

observar o itinerário dos conhecimentos buscados por Góis. Ao mesmo tempo, pretendo 

acompanhar a conjuntura de sua realização, na tentativa de unir o geral e o particular de 

modo dinâmico, ou seja, evitando construir por trás da ativa figura do humanista um 

quadro estático e inarticulado. Cumpre seguir os conselhos de Levi, que ponderou fazer-se 

“indispensável reconstruir o contexto, a ‘superfície social’ em que age o indivíduo, numa 

pluralidade de campos a cada instante”208. O exemplo de Lucien Febvre também fornece 

uma boa imagem da metodologia a adotar, na perspectiva de um estudo das conexões, da 
                                                
204GOMBRICH, Ernst. Para uma História Cultural. Lisboa: Gradiva, 1994. [1969] p. 100. 
205FARIA, Francisco Leite de. Estudos bibliográficos sobre Damião de Góis e sua época... p. 44-54. 
206Uma crítica muito útil ao entendimento da epistolografia goisiana foi desenvolvida na tese de TORRES, 
Amadeu. Noese e crise na epistolografia latina goisiana. 2.v. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1982. 
207Cf. TORRES, Amadeu. Damião de Góis e o pensamento renascentista: do Ciceronianismo ao 
Ecletismo. Arquivos do Centro Cultural Português. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, no XVII, 1982. p. 
8. 
208LEVI, Giovanni. Usos da biografia. In: AMADO, J.;FERREIRA, M.M. Usos e abusos da história oral. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Editora, 1996. p. 169. 
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idéia “de correntes a que a electricidade nos habituou”. “Correntes que encontram, no seu 

trajecto, obstáculos em que penetram ou contornam”; correntes que “se diversificam, se 

ramificam, se separam para se reunirem e nos fornecem a vera imagem da vida histórica, 

de uma vida que se distingue, precisamente, pela sua mobilidade e diversidade”209. 

 Todavia, deverei manter em mente o alerta de Huizinga, “que consiste en evitar 

perderse en medio de la inmensa riqueza del asunto” 210. Ao mesmo tempo, estas leituras, 

somadas às cartas, fornecerão subsídios para que se evite um modelo de análise dos 

indivíduos forçadamente coerente e estável, livre de incertezas211 – uma leitura prévia das 

fontes demonstrou que há vários pontos hesitantes nas decisões tomadas por Góis, com 

destaque para o vacilo entre seguir o modelo dos cardeais italianos ou aquele de Erasmo.  

Entre os principais livros a pesquisar, estão a tradução do Catão Maior212, de 

Cícero, de 1538, primeiro texto em língua portuguesa saída dos prelos italianos213. A 

seguir, também de 1538, a tradução do Livro de Eclesiastes214, atribuído no período a 

Salomão, igualmente primeira de seu gênero no Renascimento. Ambas dizem algo sobre as 

querelas intelectuais do “mundo do latim” que mais tocaram o pensamento goisiano.  

Quanto ao “astrolábio”, impõe-se a leitura dos opúsculos Relação do cerco da 

nobilíssima cidade de Dio, em Carmânia ou Cambaia; A fé, a religião e os costumes da 

Etiópia e Três comentários acerca da segunda guerra de Cambaia. Este pequenos textos 

também serão fundamentais para o entendimento das crônicas régias que entrelaçarão os 

dois eixos do trabalho, por tratarem do saber diplomático ultramarino coligido por Góis.  

A série de obras compreende, para mais, os opúsculos Descrição da Espanha e 

Vrbis Olisiponis Descriptio, já tentativas de justificar elogiosamente o poderio ibérico no 

geral e português no particular. Finalmente, as duas crônicas, de D. Manuel I e do príncipe 

D. João, ápice das interações propostas.  

                                                
209FEBVRE, Lucien. A Europa: gênese de uma civilização. Lisboa: Teorema, 2001. [1999] p. 27-28. 
210HUIZINGA, Johan. Erasmo. Madrid: Ediciones del Zodiaco, 1946. [1924]. p. 5. Também vale o alerta de 
A. M. Hespanha, que sinalizava há alguns anos a dificuldade em lidar com temas de História Moderna não 
pela falta, mas pelo excesso de confiança no “saber geral” sobre a época. Esse é um comentário válido para o 
tema em apreço,  repleto de armadilhas e lugares-comuns. HESPANHA, Antônio Manuel. O debate acerca 
do “Estado Moderno”. In: TENGARRINHA, José (coord.). A Historiografia portuguesa, hoje. São Paulo: 
Hucitec, 1999. p. 133-145, Cit. à p. 138. 
211LEVI, Giovanni. Usos da biografia... p. 169. 
212CÍCERO. Catão Maior ou da Velhice. Trad. Damião de Góis. Introdução e actualização: João José Alves 
Dias. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2003. [1538] 
213FARIA, Francisco Leite de. Estudos bibliográficos sobre Damião de Góis e a sua época. Op. Cit. p. 16. 
214SALOMÃO. O livro de Eclesiastes. Trad. Damião de Góis. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2002. [1538] p. 
6. 
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O terceiro grupo de fontes se sustenta em dois pilares. Mesmo fora do recorte 

cronológico determinado, já na fase mais tardia da vida do humanista, o processo 

inquisitorial215 que foi-lhe imposto é relevante, pois, nele, Góis foi compelido a revelar 

dados de sua vida, dos percursos que escolheu, dos contatos que teceu. Como é óbvio, os 

maiores cuidados metodológicos devem ser tomados com este documento, enviesado por 

definição216. 

Finalmente, pretendo contrapor textos que estiveram próximos a Góis de modo a 

interferir nas suas opções de publicação. Como escolhas iniciais, optei pela Istoria 

Viniziana, de Pietro Bembo, que faz referência a Góis em seu livro V e que foi escrita 

segundo sugestões do humanista português – este, por seu turno, foi convidado a escrever 

sobre a gesta lusa no ultramar por Bembo217. Além do Tratado dos Descobrimentos, já 

referido, importa avaliar a História da Antiguidade da cidade de Évora, por Andre de 

Resende, amigo de Góis. 

Todas as fontes citadas já foram recolhidas na Biblioteca Nacional de Lisboa, na 

Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Torre do Tombo ou 

adquiridas em fac-símile ou edição online. 

Em termos metodológicos, penso ser fundamental acrescentar ainda a relevância do 

tratamento proposto por Delio Cantimori. Segundo esse autor, num mundo plural onde o 

termo “Renascimento” pode ser substituído à perfeição por “Renascimentos”, torna-se 

atitude valiosa trazer à tona o mundo dos homens “vivos, concretos, distintos entre sí y de 

sus no menos vivas y concretas esperanzas, aspiraciones, sentimentos a menudo 

contradictorios y sus passiones encontradas”218. Corolário desta afirmação parece ser a 

abordagem micro-histórica, que, sem perder de vista a observância em escala reduzida, 

pretende ainda “indagar as estruturas invisíveis dentro das quais aquele indivíduo se 

articula”219, ou seja, as bases normativas mais gerais nas quais se inseriu o objeto de 

estudo, as convenções – conscientes ou não – utilizadas por Góis no curso de sua produção 

historiográfica.  

                                                
215Serão utilizados a cópia do processo original, recolhida na Torre do Tombo, e uma edição atualizada. Cf. a 
nota 15 deste projeto.  
216GINZBURG, Carlo. O inquisidor como antropólogo. In: GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros: 
verdadeiro, falso, fictício. São Paulo Companhia das Letras, 2007. [2006] p. 280-294. 
217 AUBIN, Jean. Damião de Góis dans une Europe évangélique. Op. Cit. p. 220-221. 
218CANTIMORI, Delio. Humanismo y Religiones en el Renascimiento. Op. Cit.  p. 153. 
219GINZBURG, Carlo. “O nome e o como: troca desigual e mercado historiográfico”. In: GINZBURG, 
Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1991. p. 178. 
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A Semiótica e a Cartografia Histórica 

 

Rafael Martins de Oliveira Laguardia∗∗∗∗ 

 

Resumo: A comunicação a seguir tem por objetivo relacionar alguns elementos dos tipos 

específicos de Cartografia, basicamente, mas não somente, as do tipo Históricas, junto as 

possíveis formas de representações, além de sua análise semiológica. Para isto passa-se 

pela concepção de representação na cartografia; a identificação do signo, do significado e 

do significante a partir de um mapa, e a semiologia em que está envolvida desde o 

momento de sua produção até sua forma própria de interpretação. Assim, percebe-se que 

para além da importância de conceitos como representação e áreas de conhecimento como 

a semiologia, para a construção cartográfica, que o mapa interage com uma interface que 

lhe é particular e só dá acesso a quem possuir a capacidade de interpretar a linguagem 

cartográfica, extremamente dependente do contexto histórico e seu estado de 

desenvolvimento em suas técnicas. 

Palavras-Chaves: Semiótica, Representação, Cartografia, Cartografia Histórica. 

 

Abstract: The following communication aims to relate some elements of specific types of 

Cartography, basically, but not limited to, the type of story along the possible forms of 

representations, and its semiotic analysis. For this is for the design of representation in 

mapping, identifying the sign, the meaning and significant from a map, and semiology that 

is involved from the moment of its production to its own form of interpretation. Thus, we 

see that besides the importance of concepts such as representation and knowledge areas 

such as semiotics, to build a map, the map that interacts with an interface that is private 

and only give access to who has the ability to interpret the cartographic language, heavily 

dependent on the historical context and its state of development in their techniques. 

Keywords: Semiotics, Representation, Cartography, Cartographic History. 
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O mapa de Cantino (1502), A “America” de Jodocus Hondius (1606), O Brasil de 

Giacomo Gastaldi (1556), entre muitos outros mapas do período colonial e mesmo dos 

períodos seguintes eram criados segundo técnicas próprias, com objetivos variados e 

informações imprecisas sobre muitos aspectos e outros muitos problemas subseqüentes aos 

mencionados. Este é um brevíssimo sobre o cenário que o pesquisador da Cartografia 

História pode esperar em encontrar para suas análises. Observando esta dificuldade busca-

se nesta comunicação trazer uma área do conhecimento extremamente importante na 

resolução da maioria dos problemas, que abarcam codificação e decodificação típicas deste 

tipo de pesquisa, qual seja a Semiótica, de origem grega tem seu radical na palavra 

semeîon “signo”220. De tal modo, supõe-se que ao identificar o signo e seu significado e 

significante ter-se-á uma facilidade maior na análise da Cartografia Histórica. Para 

entender um pouco melhor estes estudos passemos primeiro por um panorama mais 

genérico no relacionamento da representação ao nível semiológico a Cartografia Histórica. 

Posteriormente, tratar-se-á diretamente da relação Semiótica e Cartografia Histórica a 

partir de dois exemplos que tratam do âmbito da definição de signos; estes usados para 

nomear as terras que se tornariam o Brasil, verificados pelo estudo da Cartografia Histórica 

com a Semiótica através de uma exploração básica e introdutória do assunto. 

 

Sobre a representação na cartografia histórica 

 

O termo representação é de difícil definição, contudo considerar-se-á que é parte da 

natureza humana criar representações tanto na forma interna, através do pensamento, como 

na forma externa, ao expor atitudes e expressões pessoais. A representação não significa 

fidelidade ao objeto, por isso considera-se que o real é impossível reproduzir. A situação é 

mais complexa no caso da Cartografia, pois duas dimensões nunca serão fidedignas ao 

mínimo de três dimensões fáceis de verificar na natureza. Quando se pensa a realidade 

histórica somada a tentativa de Cartografia Histórica, novamente aumenta-se a margem de 

imprecisão, visto que se perdem no tempo muitas informações importantes no processo de 

codificação e sua respectiva decodificação, ou seja, os signos e símbolos estão de alguma 

forma inacessível, seja em sua na imagem mental e seu conceito ou representação do 

                                                
220GREIMAS, A.J. e COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Cultrix, 1999. 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 185

abstrato. Confirmando, assim, o pensamento de Duby ao dizer que a História é a 

construção sobre os diversos vestígios dispersos e raros, tal como o caso da documentação 

cartográfica.  

O mapa é uma representação e antes de tudo um meio de informação ou um meio 

de escamoteá-la, contudo a extração desta informação requer o conhecimento de um 

código especifico. É preciso identificar os signos presentes neles e que são socialmente 

compartilhados, o que não quer dizer homogeneizá-los devido às discrepâncias da 

estratificação social, nem todos possuem acesso ao sistema comunicativo produzido 

através de um mapa. Assim, considera-se o mapa como uma fonte de informações para 

seus contemporâneos. No caso de mapas históricos, ou seja, construídos em períodos 

passados tem-se aí um conjunto de informações históricas úteis para pesquisa do contexto 

em que fora criado além de informações sobre a história da técnica na construção de 

mapas. As diversas formas de criação de mapas e o seu contexto estão relacionados 

proporcionalmente as muitas informações que se pode deter ou fazer uso. Portanto, uma 

boa maneira de se entender o que diz o mapa é conhecendo seus signos e símbolos. Aqui 

há a implicação de que a linguagem da geografia através da cartografia não é acessível a 

qualquer pessoa, mais do que isto ainda tem a influência da linguagem histórica, fator que 

complica a comunicação ampla. A depender do período tratado as padronizações das 

representações se modificam, ou seja, seus signos são alterados juntamente com seu 

significado e significante221. Todas estas implicações aplicadas ao mapa e ao processo de 

mapeamento são maiores diante de um sistema de representações cartográfico em que se 

incluem xilogravuras, cartas, mapas, topografias, iconografias e muitas outras variações e 

subvariações destas. 

Na Cartografia, e estendendo o mesmo para a cartografia Histórica, cada traço em 

um mapa traz uma informação ou mesmo a sua ausência, um entendimento é expresso em 

uma forma de comunicação desde que haja um contexto para o conjunto das informações. 

Para esta acontecer é necessário que exista o entendimento dos signos e símbolos 

cartográficos. Deste modo, “uma curva de nível” em espirais fechadas significa que a 

região é representada como área íngreme. Também é identificável que o símbolo de uma 

cruz pode ser uma igreja ou cemitério. Evidentemente em mapas produzidos em regiões 

que não são cristãs trazem um símbolo diferente. Percebe-se nesta comunicação, cada vez 
                                                
221Ver a Mutabilidade dos signos em SAUSSURE, Ferdinand, Curso de Linguística Geral, Lisboa: 
Publicações Dom Quixote. 1986 
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mais, que o mapa é produto de um amplo conjunto de aspectos subjetivos e que a 

objetividade de suas representações são sempre mais relativas e convencionais. O mapa é 

antes de tudo um produto social, que necessita de convenções para o diálogo entre os 

diversos usuários, tanto no processo de produção como na transmissão e análise de suas 

múltiplas informações sistematizadas. A quebra das convenções consciente e ou 

inconsciente da criação e da leitura do mapa resulta na ineficácia de sua ação comunicativa 

que é sua função inicial. O mapa apresenta diversas informações sendo por natureza um 

sistema de informações geográficas representáveis, mas não somente, acrescenta 

igualmente informações técnicas e históricas, daí sua importância para a pesquisa.  

 

Sobre a semiótica na cartográfica histórica 

 

Pode-se dizer que tanto Semiologia como Semiótica são áreas do conhecimento 

referente ao estudo dos “signos”222. Neste ponto surge um impasse referente à própria 

“História da Semiótica” quanto a definição dos “signos”, isto porque os considerados pais 

da Semiótica Ferdinand de Saussure e Charles Sanders Peirce (contemporâneos do início 

do século XX) entendem de forma diferente este ponto, que é chave, para a pesquisa da 

Semiologia ou da Semiótica. Para o primeiro, o “signo” é a combinação de conceito e 

imagem acústica. Sendo arbitrário, imotivado e convencional. Contudo, o autor propõe a 

substituição de conceito por significado e imagem acústica por significante esta 

transposição lhe parece melhor na medida em que diferencia um do outro e ambos do todo 

de que é parte. Para o segundo, o “signo” é a comunicação sem interlocutores “algo que 

está para alguma coisa para alguém”223, em Peirce tem-se que o signo possui uma relação 

tríade relação triádica entre um objeto, um representamen e um interpretante (não há 

necessidade de identificar a arbitrariedade do signo). Estes impasses tipos de qualquer área 

do conhecimento não devem ser vistos como entrave para o seu uso, mas precisam estar 

claros para o pesquisador. Nesta comunicação opta-se por mesclar estes autores não na 

tentativa de realizar uma fusão de seu conhecimento, mas de mostrar que a Cartografia 

Histórica pode ser analisada por uma ou outra concepção sem que isto prejudique a sua 

análise. Após esta exposição a estes pontos essenciais ver-se-á abaixo uma apresentação de 

uma análise Semiótica nas questões suscitadas pela Cartografia Histórica. 
                                                
222SAUSSURE, Ferdinand de Curso de Linguística Geral, Lisboa: Publicações Dom Quixote. 1986. P 24. 
223Santaella, Lucia. Cultura das mídias. 4a. ed. 2004. São Paulo: Experimento. 1996. 
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Adaptando a perspectiva de Saussure para traçar esta relação entre semiótica e 

cartografia histórica, é possível considerar a presença e a ausência de termos na língua e na 

cartografia. Por exemplo: em um mapa, ao traçarmos a presença de um rio exclui-se 

automaticamente o contínuo de solo seco e vise-versa.  Da mesma forma é importante 

nesta adaptação, de Saussure, para a cartografia histórica a noção de sincronia (estado da 

língua em um período de tempo) e diacronia (estado da lingua ao longo do tempo) 

percebida principalmente no momento da construção do mapa. Além de considerar 

importante a dita pancronia de Barthes224 com a presença do continuum cultural. Em Peirce 

ver-se-á uma possível adaptação ao considerar que o mapa apresenta situações com 

elementos complexos de linguagem representativa pelas imagens, ícones, índices e 

símbolos. Refém do contexto histórico225 em que é criado, o mapa impõe a representação 

da realidade tornando-se objetivo devido a autoridade de quem o criou, desde a escolha das 

técnicas até a forma de divulgação do mesmo; isto é perceptível se verificado onde se 

localiza a centralidade do mapa e onde se localiza sua periferia. Esta decisão implica a 

subjetividade daquele que criou o mapa, além de expressar claramente sua visão deste 

mundo representado. Estes muitos aspectos que envolvem representação, semiótica e 

cartografia devem ser considerados tanto no nível de construção do mapa, como em sua 

análise e estudos conseqüentes. Se compararmos os traços gráficos do mapa com a 

morfologia e sua análise em conjunto a sua sintaxe, a semântica, sem dúvida, seria levar 

em conta o conjunto dos aspectos cartográficos em seu processo de produção, divulgação e 

análise. 

 

Sobre a cartografia histórica na semiótica 

 

Sem mais vejamos na prática as complexidades destas relações diante do famoso 

mapa de Cantino (1502)226.  

Figura 1: Mapa de Cantino (1502) 

                                                
224BARTHES, Roland, 1989, Elementos de Semiologia, Lisboa: Edições 70. 
225BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1998. 
226O estudo referente aos mapas apresentados tem por nossa proposta a pesquisa pela Semiótica, contudo o 
contexto histórico segue a muito bem elaborada, em nosso entender, análise de MAGALHÃES, Joaquim 
Romero. Mundos em Miniatura: aproximação a alguns aspectos da cartografia portuguesa do Brasil 
(séculos XVI a XVIII). Artigo apresentado em 8/2008. Anais do Museu Paulista. v. 17. n.1. jan.-jun. 2009. 
Páginas 69 á 94. 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 188

 

 

A análise deste mapa implica um estudo semiótico (estudo dos signos) ou a outra 

forma de comunicação no caso o (símbolo), depende da versão da semioesfera adotada. É 

preciso entender o contexto em que foi produzido e a comunicação que se busca fazer do 

mesmo. O fato de mapas provenientes do período ou da mentalidade medieval por estarem 

repletos de desenhos que aos olhos de um contemporâneo do século XXI são meras 

ilustrações, por exemplo, as aves na área referente ao, hoje, Brasil227. Este fato é, pelo 

contrário, revelador de informações importantes para seus interlocutores. O contexto 

histórico que se entende é a descoberta da América e o aperfeiçoamento das rotas 

marítimas, além constante aprimoramento das técnicas de mapeamento e seu processo de 

convenção. Ver-se-á uma breve e simples análise para corroborar com a relação Semiótica 

e Cartografia Histórica. Busca-se circular entre as definições dos autores da Semiótica ou 

Semiologia para sua aplicação na Cartografia Histórica sem dizer qual é mais importante, 

mas enfatizando que é possível um trabalho interdisciplinar profícuo para as duas áreas do 

conhecimento em questão.  

O importante é considerar o funcionamento dos “signos” em seu processo de 

construção e transmissão da informação tanto para a História como para a Semiótica. Têm-

se no mapa acima a representação de quatro áreas (referente aos continentes) como 

elementos centrais. O mais detalhado é o continente africano visto que o refinamento das 

navegações e as rotas marítimas que cruzavam este continente estavam em pleno 

desenvolvimento. É notória esta representação para quem conhece os mapas-múndi atuais, 

                                                
227Utiliza-se o nome atual da região, ainda que no contexto histórico não exista o Brasil, para que as 
informações fiquem mais claras. 
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é fácil compreender do que se trata o mapa de Cantino, o mapa-múndi. Isto porque este 

mapa, na forma cilíndrica, assinala como centro a África, e como logo ao norte desta tem-

se a Europa, que figura como centro nos atuais mapas a semelhança e a imagem mental 

não falham na identificação e comparação. Não obstante, esta tarefa não seria a mesma 

caso o centro do mapa de Cantino fosse a América ou a Ásia, ou se não possui a forma 

cilíndrica, convencional no mapeamento mundial, entre outras muitas possíveis variações. 

Percebe-se que a informação é parcial e condicionada pela forma de sua codificação em 

signos cartográficos. A América não é tão perceptível se ignorássemos algumas outras 

informações como o continente africano. Trata-se da descoberta do Brasil e por isto um 

destaque maior neste mapa para o hemisfério sul. Os desenhos no mapa podem ser 

identificados como arbitrários se aos olhos do conhecimento atual buscasse a “constante 

padrão”. Alguns elementos próprios da linguagem cartográfica figura neste mapa como, 

por exemplo, as rosas do vento e a representação nas linhas dos trópicos de Câncer e 

Capricórnio e do Ártico. Trata-se da edificação de um paradigma de localização espacial. 

Esses elementos vão pouco a pouco, com o uso e difusão das técnicas cartográficas e de 

localização espacial, tornando-se padronizados e reconhecidos por leitores e produtores de 

mapas.  

Diante disto é possível lembrar-se de Saussure228 afirmando ser a língua uma 

convenção e uma padronização para a comunicação, não escapando a cartografia deste 

processo. Outros elementos como a linha do tratado de Tordesilhas, antes padrão nos 

mapas do contexto inclusive para resolver problemas diplomáticos de fronteiras, perde 

importância e desaparecem na evolução do processo de mapeamento. O que não quer dizer 

que neste contexto esta demarcação não era pertinente ou necessária. O uso de linhas, 

cores, traçados, formas e desenhos substituem na linguagem os morfemas, palavras e 

frases. Ver-se-á ainda em Cantino a representação de aves na área de terras do Brasil. Esta 

representação esta em consonância com o padrão estabelecido pelo reconhecimento e 

identificação destas novas terras, visto que Cabral ao retornar da expedição teria levado 

araras vermelhas para corte. Esta corte identificou as aves como sendo papagaios e o Brasil 

levou por muito tempo a alcunha de “Terra dos Papagaios”. 229 Sintetizando a situação, 

                                                
228SAUSSURE, Ferdinand de, Curso de Linguística Geral, Lisboa: Publicações Dom Quixote. 1986. 
229TEIXEIRA, D. M.; PAPAVERO, N. Os animais do descobrimento: a fauna brasileira mencionada nos 
documentos relativos à viagem de Pedro Álvares Cabral (1500-1501). Publicações Avulsas do Museu 
Nacional, Rio de Janeiro, 2006. 
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tem-se uma circunstância de novidade em que não se sabe ao certo como identificá-la, 

devido às mostras escolhidas, por sua excepcionalidade em relação ao conhecido (as 

araras), resolve-se o problema ao identificar o que é diferente (Terra dos Papagaios). A 

realidade só tem existência para os homens quando é nomeada230. Os signos são uma 

forma de apreender a realidade231. Esta informação é difundida e começa a ser representada 

através de desenhos nos mapas, informando e localizando, além de satisfazer a 

comunicação e o entendimento. Capacita-se dizer então que o desenho das araras é um 

símbolo cuja designação está motivada pela identificação do Brasil com a “Terra dos 

Papagaios”. Os papagaios como desenho no mapa remete a terra recém descoberta e não 

primeiramente à existência de papagaios, ainda que isto ocorra, sem que seja esta a 

informação principal. A motivação para a designação retira o caráter de signo do desenho 

das aves visto que em Saussure os signos são arbitrários, imotivados e convencionais. Já 

para Peirce que entende o signo de forma diferente de Saussure tem-se a seguinte divisão, 

entendida na interpretação de Santaella232, como ícone (semelhança entre objeto e 

representemen), índice (dependência entre objeto e o representamen) e símbolo (objeto e 

representamen são estabelecidos socialmente); portanto perfeitamente cabível a verificação 

dos papagaios ou no caso das araras como sendo um “signo”.  

Saussure apresenta com a análise diacrônica um caráter de mutabilidade. E de 

forma sincrônica a imutabilidade. Assim, considera-se que a escolha das araras é arbitrária, 

pois diversos outros elementos poderiam ter sido escolhidos para simbolizar ou, 

dependendo da posição frente a história da Semiótica, criar signos para as terras 

descobertas. Destarte, enquanto possibilidade de escolha do objeto para sua transformação 

em símbolo o mesmo é antes de tudo um “signo”. A definição que se pode chegar de 

Símbolo segundo Fiorin (2006) é a escolha social de um objeto concreto para representar 

uma abstração. Neste caso as aves como objeto concreto representa as terras descobertas 

igualmente concretas, não sendo verificado o caráter simbólico. Não buscamos uma 

definição da melhor apropriação da Semiótica neste trabalho para o uso na Cartografia 

Histórica, apenas “esboçamos” algumas possibilidades de tratamentos referentes a 

                                                
230FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à Linguística. 5ª edição. São Paulo: Contexto, 2006.  
231FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à Linguística. 5ª edição. São Paulo: Contexto, 2006.  
232Ver mais informações em SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica, Editora Brasiliense, 12a edição, 
1996. 
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correntes e conceitos que se complementam ou se contradizem. Como afirma Saussure “o 

ponto de vista cria o objeto”.  

Voltando a análise sobre as condições determinantes para a construção do mapa de 

Cantino, tem-se que os contemporâneos reconhecem as novas terras diante do “signo” dos 

papagaios desde que os papagaios provoquem na mente a referência às novas terras.  Onde 

estão os signos de Saussure se as aves estão motivadas? É possível verificar os signos tal 

qual seu primeiro princípio (a arbitrariedade do signo) em Saussure. Ao desmontar um 

mapa o que se encontra são pontos, linhas retas, curvilíneas, espaços em branco ou mesmo 

vazios de preenchimento e muitos outros elementos. Ora, nada em um traço é capaz de 

informar se é um rio ou um simples caminho foi preciso o uso de cores para distinção ou 

mesmo de legendas e títulos para designação e compreensão, entre outras convenções. Ou 

seja, fora preciso ensinar a ler as diferentes formas dos tipos e elementos de composição 

cartográfica, pois sem um contexto imagético com granulações, formas e cores estão estes 

elementos vazios de significados. No mapa o desenho de contorno de um rio não é 

diferente de uma estrada se não há a designação ao que se remete o mesmo traço que pode 

significar um rio ou um caminho não há como fazer a comunicação sem criar uma dúvida 

na mensagem final. Fora do contexto o traço é um signo que não se encontra com seu 

significado e significante; já em um contexto próprio do referente cartográfico a situação é 

outra. Sem a pretensão de esgotar as possíveis análises neste mapa, que variam conforme a 

relevância dada por um caminho ou outro da Semiótica, termina-se este estudo por ora, 

verificando a possibilidade de correções e corroborações para tal perspectiva. 

  

Considerações finais 

 

Esta comunicação se revelou um exercício de atividades interdisciplinares que 

propõe um esforço maior para compreensão das manifestações diversas de faculdade 

lingüística em projetar signos para realização da comunicação, mesmo não sendo verbais. 

Além de propor uma atividade em conjunto que se pode dizer útil para a Cartografia 

Histórica, pois a Semiótica no mínimo demonstra chegar aos mesmos resultados da 

pesquisa histórica no cruzamento de fontes, enquanto que no máximo a questão é 

promissora de novidades e revisões. Portanto ao verificar a relação possível entre 

Semiótica e Cartografia Histórica, ainda que em linhas gerais considera-se que estão 
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abertas as portas do diálogo interdisciplinar, bem como da melhor metodologia da 

Semiótica ou definições conceituais. A pesquisa com a Cartografia Histórica pode ser mais 

ampla e mais rica com as contribuições dessa área do conhecimento.  
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Imagens e a Construção do Mito: Dom Pedro II 

 

Daiana Pereira Neto233 

 

Resumo: O tema do presente texto são três telas retratando Dom Pedro II, buscamos 

através da análise das iconografias compreender como um homem se transforma em mito, 

em uma imagem pública. 

Palavras- chave: Dom Pedro II; iconografia; Segundo Império. 

 

Abstract: This work analyses three paintings depicting Dom Pedro II, seek to understand 

how a man moves in a myth, in a public image.  

Keywords: Dom Pedro II; iconography; Second Empire. 

 

Introdução 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar três imagens do Imperador Pedro II. As 

obras aqui trabalhadas retratam momentos diferentes da vida desse personagem histórico. 

Buscamos através dessas imagens analisar a maneira como foi construída a figura desse 

homem de forma a consolidar sua posição de Pai da Nação. 

Primeiramente trabalharemos um quadro de 1830, produzido por Armand Julien 

Pallière. Nascido na madrugada do dia 2 de dezembro de 1825, Pedro de Alcântara tinha 

então cinco anos quando da realização do quadro. Na segunda parte do trabalho 

analisaremos a obra de Émile Felix Taunay, de 1837, quando Pedro tinha 

aproximadamente doze anos e, por fim, nos concentraremos em um quadro emblemático e 

de fascinante beleza, produzido por Pedro Américo de Figueiredo e Melo de 1872. 

Compreendemos que essas imagens são de extrema ajuda para entendermos como 

um homem se transforma em um mito, em um personagem público. E como todo o 

cerimonial da monarquia contribuiu para que esse personagem emblemático conseguisse se 

manter no trono por quase meio século. Temos por objetivo, então, demonstrar como 

                                                
233 Graduanda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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imagens podem ser de extrema importância na construção de uma identidade, de uma idéia 

e de uma imagem que perpassa o tempo. 

 

O Cenário: a arte no Brasil do século XIX  

 

A chegada da família real portuguesa em 1808, fugindo a invasão francesa na 

Península Ibérica, foi um fator determinante para que o processo de independência se 

pautasse mais em continuidades do que em rupturas. Em relação as artes a vinda da Corte 

foi da mesma forma decisiva. A elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves 

em 1815, e na França a restauração dos Bourbon, levou muitos artistas franceses ligados a 

antiga Corte Napoleônica a buscarem exílio. Em 1816 liderados por Joachin Lebreton, 

chegaram a Corte portuguesa, instalada no Rio de Janeiro, o grupo de artistas franceses, 

conhecidos como: “Missão artística Francesa”.234 

A presença da família real no Rio de Janeiro, impunha novos padrões de consumo 

artístico. Caberá aos artistas franceses a organização do ensino artístico no Brasil e 

trabalhos próprios a seu métier, como a cenografia das festas públicas, a documentação de 

importantes momentos da Corte, os retratos oficias, entre outros. Destacando-se entre esses 

artistas deparamo-nos com Jean-Baptiste Debret, que não só produzirá cenas da vida da 

Corte, mas também retratará a fauna e a flora brasileira, como os costumes locais. O 

objetivo de trabalhos, como o de Valéria Lima, é mostrar que embora Debret seja tomado 

muitas vezes como alguém que retratou fielmente a realidade, seu trabalho foi um grande 

exemplar de pintura histórica que trás em si apurados métodos de composição.235 

Artistas como Debret, permaneceram no Brasil por mais tempo, conseguindo em 

1826 o objetivo maior da “Missão Francesa”: A abertura da Academia Imperial de Belas 

Artes, na capital do império.236 A Academia inaugurou no país o ensino de arte em 

modelos formais, o que não havia existido nos séculos anteriores. Foi fundada e mantida 

pelo Estado, o que, fez com que suas obras estivessem ligadas aos quadros de 

representação oficial. 

 

                                                
234 CHRISTO, Maraliz de C. V. A pintura de História no Brasil do século XIX: panorama introdutório. In: 
Dossiê “los relatos icónicos de la nación”, revista Arbor do Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
da Espanha, 2007. ( no prelo) 
235 LIMA, Valéria. Uma viagem com Debret. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 
236 PEREIRA, Sônia Gomes. Arte Brasileira no século XIX. Belo Horizonte: Editora C/ Arte, 2008. 
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Estruturada dentro do sistema acadêmico, vai fornecer um ensino apoiado de 
modo geral nos preceitos básicos do classicismo: a compreensão da arte como 
representação do belo ideal, a valorização dos temas nobres, a importância do 
desenho na estruturação básica da composição; a preferência a algumas técnicas 
como a pintura a óleo (...)237 

 

A pintura de história 

 

A grande pintura de história morre no momento em que brotam as vanguardas que 

modificam as artes visuais, os problemas, os objetivos são outros. Segundo Jorge Coli, a 

última grande manifestação da pintura de História ocorreu com Delacroix, data de 1863 e, 

está na Igreja de Saint-Sulpice, em Paris. 

A pintura de História ganha fôlego renovado com a Revolução Francesa, tendo 

como mestre o grande David. Em sua obra a espessura do tempo é abolida; as imagens dos 

Horácios, de Brutos e de Sócrates surgem vívidas. Elas não emergem da Antiguidade, por 

que são símbolos que moram na eternidade de uma ética e de uma política que se querem 

universais.  É uma arte consciente, onde se busca dar realidade aquilo que se representa. 

David reconstrói esse mundo a partir da observação, seja do objeto arqueológico, seja do 

objeto moderno. 238 

A pintura de História no Brasil surge com a já mencionada Missão Francesa. 

Destacando-se Debret, que era primo de David e se formou no ateliê deste. A partir das 

últimas quatro décadas do século XIX, o projeto de formar artistas no Brasil e oferecer 

bolsas de estudo no exterior para que se aperfeiçoassem, ganha força. A pintura de história 

que surge com grandes gênios, onde se destacam Vitor Meireles e Pedro Américo, teve o 

forte desejo de fabricar uma História própria do país. Teremos assim, a partir das mãos 

desses grandes artistas quadros símbolos de nossa história como nação, tais como A 

Primeira Missa e Batalha dos Guararapes, de Vitor Meireles, Independência ou morte e a 

Batalha de Avahy de Pedro Américo. Dois artistas que se especializaram no exterior e 

foram professores da Academia Imperial de Belas Artes. 

                                                
237 PEREIRA, Sônia Gomes. Op. Cit. p. 7. 
238 COLI, Jorge. Introdução a pintura de História. In:__Anais do Museu Histórico Nacional. Rio de 
Janeiro, v.39, 2007. P. 53. 
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O garoto Pedro 

  

Tirando os momentos oficiais da vida da Corte, muito pouco se sabe da infância de 

Dom Pedro, principalmente na idade que se encontrava nessa obra de Armand Julien 

Pallière, de 1830. Pallière (1784 - 1862) pintor e gravador francês chegou ao Rio de 

Janeiro em 1817 na comitiva da Imperatriz D. Leopoldina. 

Talvez a representação mais conhecida de sua infância seja a obra em questão. Na 

imagem Pedro aparece sentado ao lado de um pequeno tambor. Os símbolos monárquicos 

estão por toda parte, no tambor, na roupa, e nas cores ao redor do menino. Essa é uma das 

poucas imagens que retratam D. Pedro em ambiente de intimidade e até com um leve 

sorriso nos lábios.239 

Na composição, Pedro encontra-se sentado no chão, a mão esquerda no colo, 

enquanto a direita apóia-se no tambor posto ao lado, a mão direita é a mão das bênçãos, 

segundo o antigo Testamento. Seu rosto volta-se levemente para o lado direito, lado que 

assinala a sagacidade da razão e se exerce o esforço. Na política a direita simboliza a 

ordem, a estabilidade, a autoridade a hierarquia, a tradição, uma auto-satisfação.240O 

tambor é ainda o alarme e a ofensiva contra o inimigo, é da mesma forma em muitas 

tradições a voz das forças protetoras. Não se estranha, portanto, que ele esteja colocado 

aqui ao lado do próximo Imperador241. 

O brasão presente no tambor é o do Príncipe Imperial, ramos de café e fumo em 

flor, símbolos das riquezas produzidas no Brasil, envolvem o brasão, que tem ao centro a 

esfera armilar, símbolo dos reis portugueses, e que continuou a ser usada por seus 

descendentes, a cruz templária, ou como em Portugal a Cruz da Ordem de Cristo, também 

permanece no centro, acima está a Coroa Imperial. Segundo Robert Daibert Júnior, o 

herdeiro do trono era quem recebia o título de Príncipe Imperial, a sua imagem deveria ser 

moldada de forma tal que a população brasileira aceitasse seu poder e a condição de futuro 

imperador. A imagem de Pedro como sucessor, assim como a imagem de sua filha Isabel, 

                                                
239 Ver anexo I. 
240 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Op cit. p. 341. 
241CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Op cit p.862. 
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deslocou-se do âmbito do meramente privado para o público242. No brasão, dominam ainda 

as cores verde e amarelo, cores, aliás, que acompanham nossa bandeira até hoje, o verde 

simboliza a casa dos Bragança, o amarelo, por sua vez, a casa dos Habsburgo, da qual 

descendia Dona Leopoldina, mulher de Pedro I e mãe de Pedro II. 

Soma-se ainda a composição, o verde nas roupas do menino e no detalhe do assento 

ao fundo. O verde como assinala Lilia Schwarcz é a cor da casa de Bragança243. Sendo 

assim é destacada na composição. Cromaticamente o verde está situado entre o azul e o 

amarelo. Mas entra com o vermelho, num jogo simbólico de alternâncias. A rosa vermelha, 

por exemplo, desabrocha entre folhas verdes. Acrescenta-se a composição um manto 

vermelho que cai sobre o móvel atrás do menino, o vermelho suntuoso, mais maduro, 

torna-se emblema do poder. Essa variedade de vermelho era em Roma a cor dos generais, 

da nobreza, dos patrícios: ela tornou-se conseguentemente a cor dos Imperadores. O 

vermelho leva em si os dois mais profundos impulsos humanos: ação e paixão, libertação e 

opressão, força esta expressada em vários povos que conservam em suas bandeiras até hoje 

a cor vermelha244. 

Vê-se assim que desde criança, a imagem de Dom Pedro é preparada de forma que 

se construa ao seu redor a noção de futuro imperador, utilizando-se para isso todos os 

símbolos cabíveis ao discurso que se desejou consolidar. 

 

Dom Pedro de Alcântara: sua imagem no Período Regencial 

 

Com a abdicação de Pedro I a favor de seu filho Pedro de Alcântara, quando este 

contava com cinco anos de vida, seguiu-se a Regência, que governaria até que este 

atingisse a maior idade, aos 18 anos, inicialmente trina, ou seja, com três governantes, 

passou a ser una quando do governo de Feijó. 

A obra aqui trabalhada foi produzida por Émile-Felix Taunay, em 1837. Filho de 

Nicolas-Antoine Taunay, chegou ao Brasil em 1816, juntamente com a missão Francesa. 

                                                
242 DAIBERT Jr., Robert. Isabel,. a “Redentora” dos Escravos: uma história da Princesa entre olhares 
negros e. brancos (1846-1988). Bauru, SP: EDUSC, 2004.p. 39. 
243 SCHUWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo 
Companhia das Letras, 1998. 
244 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Op. Cit. p.938 e  946. 
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Em 1824 foi nomeado para substituir o pai na cadeira de Pintura de paisagem na Academia 

Imperial de Belas Artes. Dez anos depois assumiu a direção da instituição. Foi responsável 

pela consolidação da Academia. Praticamente toda a base do sistema de ensino e exposição 

de artes do Brasil Imperial foi estabelecida durante sua administração.245 

Segundo José Murilo de Carvalho, desde a abdicação até o pós-maioridade, as 

figuras mais importantes do paço, eram Aureliano Coutinho e Paulo Barbosa da Silva, o 

mordomo. Além das crenças políticas e dos hábitos absorvidos dos mestres, Dom Pedro II 

levou de sua infância e solitária adolescência marcas mais profundas. Segundo 

testemunhos da época, era um menino tímido e carente de afeto. Timidez e carência foram 

traços de sua personalidade. A timidez conseguiu esconder após a maioridade sob a 

máscara do poder. Por trás das pompas e dos rituais monárquicos pode ter vivido um Pedro 

infeliz.246 

Os poucos retratos do período demonstram sempre imagens de um menino nascido 

rei.  No quadro de Taunay, embora vejamos uma ótima técnica, temos mais uma vez o 

retrato oficial do menino, então com doze anos.247 Na imagem um adolescente, através de 

seus olhos azuis, nos fita sem exprimir qualquer expressão em particular, é o rei que olha 

sem ser interpelado. Nos símbolos do poder que ostenta, prende o olhar do observador. 

Vestido com um fardão militar, traje que o acompanhou durante seu longo império, 

sustenta ao lado esquerdo do peito, a Imperial Ordem do Cruzeiro do Sul, acompanhada 

pela fita de mesma cor, o azul.  

Como afirma Schuwarcz, após a morte do pai em 1934, a produção pictória sobre o 

futuro monarca acelerou-se, o garoto aparece como um herdeiro ciente de suas 

responsabilidades e no seu amadurecimento precoce. Afirma Schuwarcz: 

 

Composto sobretudo de retratos oficiais, esse novo conjunto de imagens passa a 
delinear um traço que acompanharia a representação de d. Pedro pelo resto de 
sua vida: a dissimulação. Se é fato que o olhar de esguelha, a expressão 
impassível e serena são marcas da retratística da realeza como um todo, no caso 

                                                
245 CARDOSO, Rafael. A arte brasileira em 25 quadro (1790-1930). Rio de Janeiro: Record, 2008. p.39. 
246CARVALHO, José Murilo de. D.Pedro II / por José Murilo de Carvalho; coordenação Elio Gaspari e 
Lilia M. Schuwarcz- São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
247 Ver anexo II. 
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de d. Pedro é interessante notar como essa atitude se colocará a própria 
personalidade.248 

 

Segundo José Murilo de Carvalho, já após a renúncia do Regente Feijó, começava-

se a campanha pela maioridade. No governo de Araújo Lima, segundo regente uno, e 

último regente do período, estabeleceu-se o ritual, advindo da tradição portuguesa do beija-

mão, ato que Pedro aboliu mais tarde. Esse ato representou a colocação do menino em 

evidência, Dom Pedro era carta-chave nas mãos das elites. 

  

A Fala do Trono: D. Pedro II, um imperador nos trópicos. 

 

O terceiro e último quadro, foi feito por Pedro Américo de Figueiredo e Melo e data 

de 1872. Portanto, faz parte do auge do governo de Pedro II. Comecemos com uma breve 

nota sobre o autor da pintura.  

Nasceu na cidade de Areia na Paraíba. Chegou ao Rio de Janeiro no final de 1854 e 

foi matriculado no Colégio Pedro II. Em uma de suas visitas ao colégio, Dom Pedro viu 

um dos desenhos do garoto, prometeu-lhe então, matrícula gratuita na Academia Imperial 

de Belas Artes, onde se matriculou aos 12 anos, idade mínima para o ingresso na mesma. 

Através do “bolsinho do Imperador”, Américo permaneceu cinco anos na Europa 

aperfeiçoando seus estudos.249 Consagrou-se como um dos maiores pintores de seu tempo.  

Na obra que retrata Pedro II, conhecida como a Fala do Trono ou Dom Pedro na 

Abertura da Assembléia Geral, encomendada pelo presidente do Senado, Antonio Paulino 

Limpo de Abreu, Américo coloca Dom Pedro em uma tela de quase dois metros, acima dos 

outros personagens, homenageando aquele que o apoiou durante toda a sua carreira. A 

cena retrata a única ocasião que Dom Pedro vestia seu traje majestático, na abertura e no 

encerramento da Assembléia Geral.250 

                                                
248 SCHUWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo 
Companhia das Letras, 1998.p.59. 
249 CAVALCANTI, Ana. D. Pedro II na abertura da Assembléia Geral, de Pedro Américo. Revista 
Nossa História. Rio de Janeiro: Ed. Ver Cruz, nº3, nº 26, dez. 2005, p. 28-31. 
250 Ver anexo III. 
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Na composição do quadro visualizamos no centro Dom Pedro II, abaixo do seu lado 

direito alguns senadores, entre eles o Visconde de Abaeté, que encomendou a obra, e é o 

que está com a mão sobre a mesa. Na bancada acima, vemos Dona Tereza Cristina e a 

Princesa Isabel, sentadas, o Conde D’Eu encontra-se atrás de Isabel, um pouco curvado, 

para ouvir o que sua esposa diz, já que possuía um pequena surdez. Ao lado do imperador, 

enxergamos uma grande coluna. Elemento essencial da arquitetura, garante a solidez da 

construção. Simboliza a solidez de um edifício, quer seja ele na arquitetura, quer seja em 

nível social ou pessoal. Na arte greco-romana manifestam o poder de Deus no homem e o 

poder do homem sob a influência de Deus. A coluna simboliza o poder que assegura a 

vitória e a imortalidade dos seus resultados.251 

O traje majestático de Dom Pedro é composto de acordo com os trópicos, a terra na 

qual imperou. Assim vemos bordados em sua veste ramos de café e fumo em fios de ouro. 

A murça é feita de papos de tucano, ave típica do Brasil. Ostenta a Imperial Ordem do 

Cruzeiro do Sul, em sua faixa azul e em formato de cordão trás a Imperial Ordem da Rosa, 

que foi criada por seu pai Dom Pedro I., trás ainda a coroa na cabeça e o cedro na mão. 

Cedro que de ouro maciço, só possui o dragão, símbolo da casa dos Bragança. Peça que 

hoje encontra-se no Museu Imperial de Petrópolis, tanto o cedro quanto a coroa produzem 

espanto e admiração nos visitantes devido a beleza e o mistério que os envolvem em uma 

aura quase divina. Atrás do Imperador visualizamos uma parte do trono e uma bela cortina 

de cetim, tão tecnicamente perfeita, que quando nos encontramos frente a frente com o 

quadro parece que irá se desprender e cair sobre o observador. 

A representação de Dom Pedro, assim como a de muitos reis, como por exemplo, 

Dom João VI, nos remetem a imagem de um grande rei absolutista: Luís XIV, o Rei Sol. A 

imagem mais famosa de Luiz XIV segue quase os mesmos passos. Pé a frente, cedro na 

mão e olhar indiferente, envolto por suas roupas majestáticas e uma vistosa coluna ao seu 

lado.252  

Segundo Peter Burke, o ritual em particular, era visto como uma espécie de peça 

teatral que deveria ser encenado para incentivar a obediência. 

 

                                                
251 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Op. Cit. p.265. 
252 Ver anexo IV. 
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Um estudioso alemão, J. C. Luning, que publicou em 1719-20 um estudo geral 
sobre as cerimônias públicas, deu a isso o nome de Theatrum ceremoniale e 
explicou por que tal teatro era necessário: “Entre a gente do povo, impressões 
físicas têm um impacto muito maior que a linguagem, que faz apelo ao intelecto 
e a razão (...) Análises da importância do ritual na política contemporânea partem 
de pressupostos semelhantes.253 

 

Em frase de Lilia Schuwarcz: “Era o teatro da política que se impunha e que se 

confundia com a realidade, contribuindo no estabelecimento de uma memória nacional”.254 

 

Considerações finais 

 

O que pretendíamos com essa breve análise da arte no século XIX e com os três 

quadros representando Dom Pedro II, foi demonstrar como imagens contribuem na 

consolidação de uma memória nacional. 

Em seu longo império, foram produzidas milhares de imagens de Pedro II e, sendo 

impossível humanamente analisar todas elas, que foram produzidas em momentos 

diferentes, por motivos e artistas diversos. Acreditamos seriamente que as três telas aqui 

apresentadas retratam as diferenças e as expectativas na consolidação da imagem 

monárquica de Pedro de Alcântara.  

Primeiro a representação de um menino destinado a ser um Imperador. A segunda, 

um adolescente representado como ares de rei e a terceira, o Imperador em seu momento 

de glória majestática. O ritual como já citamos, foi de extrema importância na 

consolidação dessa imagem, as artes pictórias por sua vez, se somaram a consolidação e ao 

reconhecimento do poder do Imperador perante seus súditos. 

Acreditamos que o mundo das artes é um lugar extremamente rico e possui 

inúmeros significados. A pintura de história é um grande exemplo disso, ao mesmo tempo 

que foi fruto de técnicas artísticas apuradas, onde se envolveram traços e cores, foi também 

                                                
253 BURKE, Peter. Fabricação do rei: a construção da imagem pública de Luís XIV. São Paulo: Jorge Zahar, 
1994.p. 19. 
254 SCHUWARCZ, Lilia Moritz.Op. Cit. p.59. 
 



II Simpósio do LAHPS – 90 Anos da OIT: Mobilização Social e Direitos Trabalhistas. 
28, 29 e 30 de outubro de 2009 

 202

destinada a narrar uma história, um acontecimento, a retratar personagens importantes, 

salvando-os do esquecimento que vem com o passar dos séculos. 
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Anexo I 

 

O menino Pedro de Alcântara. Armand Julien Pallière, tinta sobre cartão, 1830. 

Museu Imperial de Petrópolis 

 

Anexo II 
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Dom Pedro II. Émile-Felix Taunay, óleo sobre tela, 1837. Museu Imperial de 

Petrópolis. 

Anexo III 

 

A Fala do Trono. Pedro Américo de Figueiredo e Melo, 1872, óleo sobre tela. 

Museu Imperial de Petrópolis. 

 

Anexo IV 
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Retrato de Luís XIV. Hyacinthe Rigaud, óleo sobre tela, c.1700. Louvre, Paris./ 

A Fala do Trono. Pedro Américo de Figueiredo e Melo, 1872, óleo sobre tela. 

Museu Imperial de Petrópolis. 

 


