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Prefácio

Os livros têm grande importância em nossas vidas 
não só porque auxiliam na construção de nosso 
conhecimento, mas também porque nos trazem 
palavras de encanto, doçura e suavidade.

Francis Bacon

É com grande gosto, como se diz na boa terra, que faço o Pre-
fácio deste volume da Coleção Novos Estudos de História 
Econômica do Brasil, período imperial. Organizado pelos 

professores Rita Almico e Walter Luiz Pereira, o dito volume trata 
de um Balanço Historiográfico, 25 anos após a publicação pela 
ABPHE da História Econômica da Independência e do Império.

A economia brasileira no Oitocentos, em geral, está dividida em 
dois momentos cronológicos, o antes e o depois da plantation cafeeira 
do Vale do Paraíba fluminense, paulista e mineiro. No entanto, na 
discussão sobre o “Império é o café”, é importante analisar certos 
marcos institucionais, e destacamos: a Tarifa Alves Branco de 1844, 
a Reforma Monetária de 1846, o Código Comercial de 1850 e o fim do 
Tráfico Transatlântico de escravos e a Lei de Terras, ambos de 1850.

Frutos de um projeto político conservador, tendo à frente a 
elite dirigente saquarema da classe dominante senhorial, tais mudan-
ças institucionais, com exceção da tarifa de 1844 e da Reforma 
Monetária, ambas no quinquênio liberal, possibilitaram a conso-
lidação do Império Escravista mercantil até 1888, quando, com a 
abolição da escravidão, selou sua derrocada e a implantação da 
República no 15 de novembro de 1889.

Retornando ao café, o “ouro negro”, produzido por mão de obra 
escrava em largas extensões de terra, a plantation escravista, foi o 
principal produto de exportação do Brasil no século XIX. Sua prin-
cipal região produtora, o Vale do Rio Paraíba do Sul, que abrangia 
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as províncias de São Paulo (alto Paraíba-Oeste Velho), Minas Gerais 
(Zona da Mata mineira) e Rio de Janeiro (médio e baixo Paraíba), 
traduziu a opulência econômica e política de então. Mas a econo-
mia do império brasileiro não se reduziu à cafeicultura. Em outras 
regiões brasileiras, havia outros produtos primários também produ-
zidos por mão de obra livre e escrava, como os da pecuária (couro, 
sebo e ossos), o extrativismo da floresta amazônica (cacau, castanha 
e outros), para não falar do açúcar, com seus engenhos, depois as usi-
nas, que só perdeu a hegemonia exportadora para o café na década 
de 1830, o algodão, a erva-mate, principalmente produzida em Mato 
Grosso e Paraná, e a borracha paraense pós-1870. Minas Gerais, a 
maior província escravista brasileira, conforme destacou o Censo 
Demográfico de 1872, não era uma região exclusivamente exporta-
dora. Além disso, houve um importante setor de transformação em 
várias províncias, com artesanato, fábricas (conjunto de oficinas) e 
manufaturas, localizados tanto na cidade quanto no campo, com 
mão de obra escrava e livre, e que hoje se sabe que foram importantes 
produtos exportados e consumidos no mercado interno e externo.

O crescimento econômico e a estabilidade política de mea-
dos do século XIX fizeram do Brasil uma região atrativa para o 
investimento estrangeiro direto (IED). Este capital, seja britânico 
ou seja alemão, francês, norte-americano e de outras nacionalida-
des, investiu em setores como infraestrutura (ferrovias e portos), 
bancos, seguradoras e indústrias. A presença estrangeira numa 
sociedade escravista demonstrou que capitalismo e escravidão não 
eram estruturas contraditórias, pelo contrário, o capitalismo refor-
çou a escravidão, acentuando ainda mais as assimetrias sociais e 
raciais. No último quartel do século XIX, surgiram as modernas 
indústrias têxteis, principalmente no Centro-Sul, ao lado da expan-
são do café em São Paulo (Oeste Novo) e Minas Gerais (Zona da 
Mata mineira). Essa complexidade econômica brasileira é o que nos 
apresenta o referido volume. Contendo temas e objetos, clássicos e 
novos, sob diversos prismas teórico-metodológicos, demonstra a 
importância da sua publicação. Muito bem-vinda uma nova escrita 
da História Econômica. Boa leitura.

Carlos Gabriel Guimarães 
Presidente da ABPHE 2005-2007 



Apresentação

A História Econômica percorreu um longo caminho entre 
1996 e 2021, 25 anos de encontros, debates, congressos, 
artigos, livros, dissertações e teses que empurraram as pes-

quisas para uma pluralidade e diversidade extensa de temas, depois 
da coletânea fundadora “História Econômica da Independência ao 
Império”, organizada por Tamás Szmrecsányi e José Roberto do 
Amaral Lapa. Nosso ponto de partida, na retomada dessa coleção 
pela ABPHE, foi iluminar uma constelação de trabalhos e temas 
sofisticados que hoje circulam pela historiografia econômica do 
Brasil Império. Como propunham os organizadores da primeira 
versão, continua urgente projetar a História Econômica sobre outras 
bases da historiografia. Entendemos por essa sofisticação e outras 
bases, a integração do conhecimento difuso dessa historiografia que 
não se limita mais ao sentido estritamente econômico. Portanto, 
é com grande estímulo inovador e alegria que apresentamos este 
volume da coleção “Novos Estudos de História Econômica do 
Brasil”, acerca do período imperial.

Os 67 anos de resgate da economia do Império, em que pese 
a breve experiência da instituição monárquica nacional, são eiva-
dos de mudanças integradas em uma economia que se manteve 
escravista, agrário-exportadora e, apesar disso, se diversificou e 
modernizou graças à riqueza gerada pelo setor agrário, princi-
palmente, sem deixar de destacar a profunda iniquidade social. 
Eleger, dentro dessa multiplicidade, os novos temas que forma-
riam este volume não foi tarefa fácil, bem como os autores que se 
debruçariam sobre eles e demarcariam em seus textos as linhas 
principais do que lhes foi pedido como capítulo. São nove desses 
que apresentamos ao leitor, convidando-o a “passear” pelas prin-
cipais discussões, obras e lacunas desse universo temático que 
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compõe este trabalho conjunto. Iniciamos com a questão agrária, 
seguida pela demografia, tráfico de escravos, as relações de cré-
dito, transportes e comunicações, o mundo urbano, os processos 
de industrialização, a transição do trabalho e o gênero.

A questão agrária foi trabalhada neste livro por Elione Gui-
marães e Vitória Schettini, que apontam para uma plena integração 
historiográfica entre terra e agricultura, uma via de mão única con-
ciliada pela História Econômica a partir da década de 1970, pelo 
desejo de conectar regiões à totalidade, utilizando-se da confluência 
entre espaço e tempo. Para tanto, as autoras retomam um caminho 
iniciado por cronistas, viajantes e pela produção canônica do IHGB, 
tangenciadas pelas clássicas interpretações sobre o Brasil surgidas 
entre as décadas de 1930 e 1960. Avançando no tempo, Guimarães 
e Schettini reportam-se à virada historiográfica sobre o binômio em 
tela, em especial, pela crítica ao Sentido da Colonização e pelas novas 
matrizes interpretativas sobre a escravidão. Esse giro jogou luz sobre 
metodologias mais arrojadas e a utilização de um amplo arco de fon-
tes, forçando movimentos a uma História Regional que incorporava 
dimensões da História Política, Social e Cultural. Por fim, as autoras 
destacam a dual sintonia, pela emergência de uma História Social 
da Agricultura e de uma História Agrária, depois dos anos 1980, 
decididamente regionalizadas, expandindo o quadro multidiscipli-
nar pela incorporação da Antropologia e da Sociologia, além das 
contribuições anteriormente dadas pela economia e pela geografia. 
Concluindo, as autoras propõem uma regularidade de pesquisas ao 
par abordado, para elas, ainda carentes da atenção dos historiadores.

Mario Rodarte, Marcelo Godoy e Clotilde Paiva analisam as 
pesquisas sobre a demografia brasileira no século XIX, constatando a 
relevância da interdisciplinaridade para os estudos inerentes ao tema 
e a utilização de fontes plurais para uma ampliada história das popu-
lações, sua estrutura e dinâmica, tais como os índices de natalidade e 
de mortalidade; a expectativa de vida; a fecundidade; a composição; a 
imigração e o tráfico de africanos; os regimes demográficos, a diversi-
dade dada pela economia de subsistência, pela plantation, sociedades 
campeiras, compostas pelas elites e pela população escrava, o con-
tingente urbano; e a relação desses regimes demográficos com o 
sistema familiar e com a formação de domicílios. Todo esse complexo 
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analítico aponta para a renovação dos estudos sobre demografia 
histórica. Avançando, os três pesquisadores conferem importância 
aos dados estatísticos populacionais para o século XIX, coligidos 
com objetivo de dar suporte ao projeto de consolidação do Estado 
Nacional. Esses dados incorporam uma série de fontes, tais como 
tributação, registros paroquiais, seguros, dados profissionais, recen-
seamentos, registros civis, censos eclesiásticos, genealogias, relatos de 
viajantes, entre outros. Esse mosaico de variáveis possibilitou a cons-
trução de bases de dados regionais, nacionais e internacionais que 
possibilitaram uma ampla socialização das pesquisas. Por fim, a partir 
dos elementos conceituais e metodológicos, Rodarte, Godoy e Paiva 
incorporam ao trabalho uma análise sobre a dinâmica demográfica 
do Império, seguindo determinadas periodização e regionalização. 
Os autores concluem reforçando o caráter excludente e desigual do 
crescimento demográfico brasileiro no século XIX e apontam para 
a necessidade dos avanços das pesquisas de caráter comparativo, em 
termos globais e locais.

A partir do número continental de dois milhões de africanos 
desembarcados no Brasil, em pleno século XIX, Herbert Klein e 
Francisco Vidal Luna se propõem a diagnosticar o tráfico atlântico, 
tanto nos períodos de legalidade quanto da ilegalidade imposta 
sobre o comércio de africanos, não se limitando ao comércio atlân-
tico, ampliando a pesquisa sobre o tráfico interno a partir de 1850. 
Nesse aspecto, o recorte cronológico proposto por eles parte da 
imposição da repressão britânica, desde 1815, para identificar as 
apreensões de tumbeiros, os deslocamentos dos pontos de embar-
ques e desembarques, provocados no território africano e no litoral 
do Império, pelo cerco internacional à prática de pirataria, imposto 
aos traficantes e navios negreiros. Os autores apresentam preferen-
cialmente dados sobre o tráfico internacional, coletados no Slave 
Voyages database. Klein e Luna iluminam variáveis como o número 
de navios negreiros no negócio atlântico, tempo de permanência 
desses navios na costa africana, mercadorias trocadas, mercados 
e portos africanos, tripulação das embarcações, idade e sexo dos 
africanos, taxas de mortalidade, tempo e custo das viagens. Após 
o fim do tráfico internacional, os autores tentam dimensionar a 
extensão do tráfico interno, a fonte e o destino dos escravizados, 
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os custos, os deslocamentos nacionais, provinciais e locais, até o 
seu fechamento em 1881.

As relações de crédito e suas inúmeras características e varia-
ções são exploradas por Rita Almico, Walter Luiz Pereira e Renato 
Marcondes, tema até então nunca exposto a um balanço historio-
gráfico mais robusto. Os autores tentam demarcar inicialmente que 
o crédito não está limitado ao caráter exclusivo ou, em maior den-
sidade, à oferta institucional, dado que no século XIX as operações 
encontravam-se potencialmente contratadas entre particulares, 
pessoas ou empresas. Privilegiando um recorte cronológico, que 
se adequa à própria construção e ao avanço das relações creditícias 
no país, os autores propõem ajustar essas relações no tempo, evi-
denciando as várias práticas creditícias. Em primeiro lugar, para 
averiguar o significado do crédito, suas exigências, como a reputa-
ção, a palavra, a honra, a confiança, o bom nome, a circulação de 
informações; as garantias, de natureza real, pessoal; as cadernetas, 
o crédito “de boca”, o “fiado”; a destinação, investimento ou custeio; 
os juros; as instituições fundadoras; a hipoteca e seus princípios; o 
penhor; sempre identificando as fontes com as quais o historiador 
pode contar para revelar as relações entre credores e devedores, 
sejam eles livres ou escravizados. Entre elas, anúncios em jornais, 
registro de notas e inventários, as dívidas ativas e passivas; penhoras 
judiciais, ações de execução. Em segundo lugar, os autores buscam 
mapear marcos legais, a partir do Código Comercial brasileiro, que 
testaram ou não maior eficiência e solidez às operações de crédito. 
Nesse horizonte, a conjuntura está marcada pelo fim do tráfico, por 
idas e vindas provocadas por crises externas e internas, conflitos 
continentais, que provocam oscilações nas políticas monetária e 
creditícia. Por último, nesse quadro de implicações políticas e 
econômicas, as instituições avançam e recuam, desconectadas das 
demandas por maior solidez no mercado de crédito institucional, 
principalmente pela criação de instituições de crédito hipotecário 
ao redor do mundo, sobrestadas por impasses locais como a legali-
dade das propriedades e a escravidão. Ainda assim, mesmo depois 
do avanço do crédito institucional, pela pluralidade das institui-
ções bancárias no Império, as redes particulares de crédito ainda 
ocupam lugar de destaque nessas relações.
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Ao abordar a questão dos transportes e das comunicações no 
período imperial, Paulo Roberto Cimó resgata a origem, amplia-
ção e consolidação dessa teia, integrada às demandas dos mercados 
regionais, nacional e internacional. Essa rede de infraestrutura e sua 
modernização passa por estradas, caminhos de ferro, navegação, por-
tos, serviços postais, telégrafo e telefone, e transporte urbano, que 
eram provenientes de investimentos tocados por capitais internos 
e forâneos. A montagem, a diversificação e a modernização dessa 
malha infraestrutural implicavam na dimensão do avanço das rela-
ções capitalistas sobre o Império escravista, uma agenda que combina 
com a expansão cafeeira no Centro-Sul do Império. Cimó, ao pro-
duzir um vasto balanço historiográfico sobre o tema, resgata, além 
da bibliografia pertinente, um universo de pesquisas produzidas – 
teses e dissertações – pelos programas de pós-graduação em História 
no país. Sua primeira atenção é aos caminhos terrestres, percorri-
dos por pedestres, animais e por veículos rodantes de tração animal, 
por onde circulam as tropas de mulas, homens livres e escravizados, 
para atender ao mercado interno e ao mercado externo. Para dar 
maior visibilidade ao xadrez regional, o autor destaca o traçado des-
ses caminhos terrestres e suas conexões em busca da produtividade 
agrícola e para abastecer mercados consumidores. Na conexão com 
o transporte terrestre por novos e velhos caminhos, o autor estabe-
lece a importância da navegação fluvial interior, por rios, canais e 
lagoas, de cabotagem atlântica, além do papel dinamizador dos por-
tos nacionais no comércio interno e externo. Paulo Cimó avança 
na modernidade e desenha o amplo arco ferroviário que se espraia 
pelo país, seus capitais, sua dimensão e seus eixos integradores. Sem 
dispensar atenção às demais cadeias de integração, o autor lembra a 
conexão do país pelas linhas postais, de telegrafia e telefonia.

Os processos de urbanização vivenciados pelo Brasil impe-
rial são demonstrados por Fania Fridman, centrando sua análise na 
distinção de classes e na divisão social do trabalho, no processo de 
constituição de núcleos urbanos do país, a partir do conceito de urba-
nização como formação de redes urbanas. Nessa lógica, as relações de 
poder e o papel dos setores dominantes na sociedade são fundamen-
tais no desenho dos espaços urbanos. Apresentando uma cartografia 
que destaca, em períodos específicos, a formação e o adensamento 



14

de núcleos urbanos no século XIX, além de um quadro da expansão 
da população no Brasil oitocentista, a autora chama a atenção para a 
dualidade que caracterizou a formação desses núcleos: “planejamento 
dos barões” e “urbanismo imperial”. Ao delimitar a espacialidade 
desses núcleos, Fridman aposta em três periodizações distintas para 
respaldar o processo. Nesse redesenho contínuo, a autora ressalta o 
papel dos núcleos formados por imigrantes em experiências distintas. 
Ela também articula a urbanização com o processo de centralização 
política, na concepção administrativa das províncias, pela defini-
ção e alterações de suas capitais e pela fundação de vilas e cidades. 
Essa engrenagem que move o espaço urbano está identificada com 
a criação de mercados regionais e com a economia de escala. Sua 
maior expressão está no sudeste cafeeiro. Alavancado pela expansão 
capitalista, o processo de industrialização foi decisivo na montagem 
das redes urbanas, pautadas pela ampliação do quadro demográfico. 
Finalizando, a autora nos remete a um quadro em mutação histórica 
pela proliferação de vilas e cidades atreladas às características eco-
nômicas e sociais em cada contexto.

“Indústria no Império: entre o doce e o amargo”, de Leila 
Mourão Miranda, propõe inventariar a industrialização brasileira 
no século XIX. Para tanto, a autora reveste sua análise na perspec-
tiva de uma historiografia de base integrada, em que o processo 
de industrialização no Brasil é demarcado pela lógica da organi-
zação do trabalho e da produção capitalista internacional, sem 
desconsiderar tratar-se de uma sociedade escravista. Ao pontuar 
os trabalhos historiográficos revestidos pelo tema, Leila Miranda 
enfatiza a produção atrelada às especificidades regionais e locais das 
experiências industrializantes no país, com base em dissertações, 
teses, artigos e livros que se dedicam ao objeto em tela. A partir do 
contato com tais trabalhos, a autora enfatiza que aqueles que foram 
produzidos por “historiadores econômicos” revelam-se como uma 
produção acadêmica de maior relevância, pela possibilidade de 
um campo de observação mais qualitativo e integrado, ao contrá-
rio daqueles que ela denomina como “economistas historiadores”, 
com exceções, ressalva a autora, por suas análises baseadas na 
teoria clássica econômica, de maior suporte quantitativo, configu-
radas por “abordagens a-históricas”. Nesse sentido, os trabalhos que 



15

buscaram a totalidade puderam, com maior evidência, beber na 
fonte dos Analles e da História Social inglesa. Leila Miranda destaca 
três recortes em seu capítulo: diálogos e narrativas historiográficas, 
em que reforça o papel social da fábrica ante a racionalidade do 
processo produtivo e de suas tecnologias; um segundo ponto em 
que destaca as políticas e instituições, em que reforça o papel do 
Estado e de suas instituições, além das políticas de incentivo imple-
mentadas para o desenvolvimento das indústrias e das manufaturas 
nacionais, como também o apoio à publicidade e à circulação do 
produto nacional em exposições internas e internacionais; e, por 
fim, em um terceiro tópico, a autora apresenta um rol de pesquisas, 
cujos trabalhos privilegiam as manufaturas, fábricas e indústrias 
implantadas no país nos diversos setores produtivos da economia.

Em “Historiografia da transição do trabalho escravo para o 
livre no Brasil”, Luiz Fernando Saraiva e Silvio Humberto dos Pas-
sos Cunha reafirmam que as formas de trabalho são os fios que os 
conduzem a percorrer um dos temas mais dramáticos e caros à his-
toriografia brasileira. Não resta dúvida, pois os autores apontam 
para uma linha do tempo cujo marco inicial é o processo aboli-
cionista, do fim do tráfico ao fim do cativeiro, e que se estende às 
múltiplas experiências conjuntas ou posteriores, ao vislumbrarem 
um caleidoscópio de regimes de trabalho, significados e ressigni-
ficados pela História como regimes pré-capitalista, não capitalista, 
trabalho livre não assalariado, entre outros: trata-se de experiências 
como colonato, parceria, meia, cambão, barracão, entre outros. O 
esforço dos autores em recuperar tal historiografia é notável, diante 
de uma bibliografia extensa na História, na Economia, nas demais 
Ciências Humanas, em áreas do conhecimento que tangenciam a 
História Econômica. Saraiva e Cunha lançam mão de contextos 
específicos, como a industrialização e urbanização do país, a ten-
tativa de saltar do atraso em direção à modernização, pelas ideias 
cepalinas do nacional-desenvolvimentismo. Para tanto, há uma 
cartografia de obras seminais produzidas a partir da década de 
1940, demarcando o campo, o mundo rural, como centro dessas 
experiências, razão pela qual os autores dispensam as experiên-
cias urbanas. Eles nos chamam a atenção para um certo arcaísmo 
do termo “transição”, na sua própria essência, configurado pelos 
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trabalhos fundacionais que acentuavam os limites por vezes rígidos 
dessa transição, ressalve-se, sem retirar o mérito e a contribuição 
dessas obras, muito influenciadas pela ultrapassagem entre os 
modos de produção, demarcados pelo marxismo, ampliados por 
um acentuado traço das experiências ocorridas em São Paulo, locus 
da modernização pós-abolição. Esse perfil historiográfico sofre um 
esvaziamento nos anos 1980. Cabe então, aos autores, recuperar 
uma série de trabalhos de natureza regional, a partir da década de 
1990, para escrutinar outras possibilidades que buscam contornar 
a marcação textual da ideia de transição, com propostas que vão 
além da dualidade atraso versus modernização, dos regimes apar-
tados pela fronteira capitalista, ou seja, nas palavras dos autores, 
“múltiplas historiografias” como contraponto. Por fim, a originali-
dade na proposta dos autores está em convocar a historiografia para 
atualizar o debate em torno da questão racial, da “relação racismo-
-economia”, como uma das possibilidades de escapar dessa “eterna 
transição”, em termos economicistas.

Encerrando este volume, Hildete Pereira de Melo e Miridan 
Britto Falci refletem sobre a história das mulheres, para enfrentar o 
silêncio sobre o protagonismo feminino no século XIX. Partindo da 
constatação da incipiente historiografia sobre as relações de gênero 
no Império, as autoras pretendem não só recuperar a trajetória de 
mulheres brancas, escravizadas, libertas e indígenas, como adentrar 
por suas vidas familiares, pela educação e trabalho. Nesse sentido, 
para cobrir lacunas, as duas buscam pontuar o papel dessas mulheres 
na conquista de seus direitos no interior de uma sociedade patriarcal, 
na qual esse papel traduz-se em um elemento oculto, anônimo e trá-
gico. Às autoras interessa relatar experiências de mulheres de todas as 
condições sociais, mapeando uma historiografia e uma bibliografia 
de cronologia ampliada, intercalando a análise com aspectos legais 
sobre a escravidão, colocando em relevância o papel das escraviza-
das e forras, assim como as possibilidades de as mulheres atuarem 
na educação, no magistério, na literatura e na medicina.

Leitores e autores, a quem agradecemos, leiam e releiam.

Rita Almico
Walter Luiz Pereira


