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A constituição de uma realidade latino americana nos é de difícil definição. Nosso 

caminho destaca a identidade colonial, relativa ao Brasil-colônia, como o forjar de uma 

forma específica de realidade sócio-espacial inserida num contexto de maior amplitude: a 

realização do capitalismo mundial. Como destaca NOVAIS (2001) trata-se, o antigo sistema 

colonial, de um processo de acumulação primitiva para a formação do capitalismo europeu 

fundamentado no exclusivo comercial3, donde a colônia (strictu sensu) portanto, participa de 

forma particular, na realização desta realidade de ampla envergadura, o colonial latu sensu. 

Nesta perspectiva mais ampla, o comércio negreiro constitui, certamente, o elemento 

dinamizador dos processos gestados no interior da colônia, de modo que, como aponta 

ALENCASTRO (2000), a realidade colonial não pode ser compreendida sem que se leve em 

consideração a formação deste comércio donde a totalidade da realidade colonial forja-se 

no que o próprio autor chama de Atlântico Sul. Ou seja, uma realidade específica, não só de 

ventos, mas que, internamente, impedia um Real processo de ocupação portuguesa em 

espaço africano, dado o poder dos chefes locais. O que aqui, do outro lado do Atlântico, o 

mesmo não se dava, pois os povos indígenas americanos não se constituíam como chefes 

dominadores ou recebedores de direitos sobre formas de propriedade. Neste sentido, a 

forma colonial nas áreas africanas se completa com a particular forma americana, 

compondo uma realidade complexa, posta pelo nexo comercial lucrativo4, donde a 

mercadoria africana (o escravo) era fornecida no interior de hierarquias locais que se 
                                                      
1 Trabalho realizado a partir de reflexões sobre a tese de doutorado Anselmo ALFREDO , Índio, 
Questão de Majestade. A Problemática Indígena e a Contradição Agrária Urbana na Ocupação 
Produtiva do Planalto Paulista no Século XVIII, Geografia, FFLCH, USP, Or. Prof. Dr. Amélia Luisa 
Damiani, SP, 2004. Quero também ressaltar que, apesar de estar aqui apresentado apenas em parte, 
este trabalho é acrescido de reflexões a partir de diálogos junto a Carlos de Almeida Toledo, Vicente 
Eudes Lemos Alves, Caio Roberto Bourg de Mello e o Prof. Dr. Heinz Dieter Heidemann, quem, 
juntamente com o Prof. Dr. István Jancsó, têm nos possibilitado, com reuniões semanais,  um fértil 
ambiente de discussão sobre a formação econômico social do Brasil, no Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo, onde desenvolvo meu pós-doutorado, cujo texto é já um 
resultado. Ainda mais, gostaria de destacar a importância dos 3 anos de estudos sobre os Grundrisse 
de Marx, no Laboratório de Geografia Urbana (LABUR) do Departamento de Geografia, FFLCH, USP, 
juntamente com meus colegas e amigos, Evanio Branquinho, Flávia Elaine da Silva, Luciano Marini e 
Ana Cristina Mota Silva, sob os cuidados da Profª. Drª. Amélia Luisa Damiani. 
2 Geografia - Doutorado - e-mail: ansfredo@usp.br 
3 Fernando Novais, Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), Hucitec, 2001,  
SP, p. 72 
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relacionavam com a Coroa Portuguesa. Deste ponto de vista, a formação do domínio 

metropolitano, realizador de uma realidade lucrativa, vir-se-ia efetivar em solo onde a 

particularidade indígena assim o permitisse. Ou seja, a produção do valor da mercadoria 

escrava dar-se-ia em espaço donde a própria Coroa pudesse cristalizá-lo através do 

trabalho. Desta forma, é nesta lógica tripartite - Portugal, África fornecedora de escravos e 

Brasil-colônia - que, em ALENCASTRO (2000), pode-se observar o forjar de uma unidade 

fundada na lógica do valor, no seu sentido amplo, isto é, no que chamamos de colonial latu 

sensu. 

Assim, pode-se dizer que nossa realidade colonial identifica-se naquilo que PRADO JR. 

(1999) analisa como o sentido da colonização, pois as atividades aqui postas têm como 

objetivo realizar a colônia como um amplo empreendimento comercial, cuja dinâmica é a 

realização de um processo de acumulação em mãos da Coroa.5 Ou seja, o sentido da 

colonização é elemento lógico que põe a possibilidade de se compreender a dinâmica 

têmporo-espacial interna. Deste ponto de vista, a externalização do sentido colonial posto 

por PRADO JR., é ilusória e real, pois ao ser direcionada para a realização da riqueza da 

Metrópole determina a possibilidade de compreensão dos fenômenos gestados 

internamente, daí a sua importância lógica. A dialética exposta, portanto, é a de que o 

externo é a determinação do interno, sendo a relação o ponto explicativo de uma realidade 

em formação. Ou seja, interno e externo são elementos componentes de uma única lógica 

que se efetiva no comércio lucrativo e que, se abre um processo de acumulação em mãos 

da Coroa, põe, internamente, o gestar de uma realidade em formação, em cuja síntese, 

como expõe o autor, o próprio Brasil é uma das resultantes. A partir daí, as realidades 

locais, em sua maioria sem constituir importante integração interna, passam a ser 

determinadas por esta dinâmica sempre mundial. Seja a cana-de-açúcar, voltada para o 

externo, ao mesmo tempo que internaliza a pecuária6, caso clássico de nossos séculos 

iniciais; seja, a discreta economia paulista, são postas no âmbito da lógica mundial, onde 

externo e interno dependem-se a expressar uma racionalidade única. 

É possível observar em PRADO JR., portanto, esta unidade na diferença, a partir de 

realidades regionais internas que passam a ser postas como elementos racionais e 

compreensíveis donde os elementos próprios da natureza interagem como determinação 

relativa (lógica e historicamente) no processo de constituição de uma realidade valorativa. 

Em sendo assim, estabelece-se uma dinâmica que visa a realizar a lógica comercial, mas 

que se defronta com as particularidades naturais do novo continente. Dito de outra forma, 
                                                                                                                                                                      
4 Luís Felipe Alencastro, O Trato dos Viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul, Companhia das 
Letras, 2000, p. 71 
5 Caio Prado Jr. Formação do Brasil Contemporâneo. Colônia, Brasiliense, 1999, p. 31 
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não se trata de um historicismo, mas de eleger a relação homem natureza como elemento 

componente de um processo de formação econômica moderna, contendo, esta obra, uma 

evidente interpretação Geográfica, donde a constituição temporal põe-se a partir de 

elementos concretos à abstração da mercadoria evidenciada pelo caráter comercial do 

empreendimento que a colonização é. Ainda mais, não se trata de uma interpretação onde 

encontramos uma linearidade temporal pré-definida, mas sim de momentos que evidenciam, 

de forma sintética, a resultante nacional na qual o Brasil se faz como tal. 

Observemos, portanto, que o processo de acumulação européia (o plano externo da 

relação), coincide, nesta obra, com o nosso processo de formação, de modo que o colonial 

strictu sensu aponta-se como um descompasso modernizador em relação à realidade 

civilizatória da Europa, onde os processo dão-se prima facie, justificando, em alguns 

momentos, o sentido desenvolvimentista que a análise aponta. Contudo, do ponto de vista 

de uma interpretação do próprio Brasil, o que se estabelece como parâmetro de análise e 

compreensão é este aspecto descontínuo em relação à história geral, que passa a se 

efetivar como nossa identidade, ainda que indesejada, pois identifica tanto o colonial, quanto 

o próprio Brasil independente, já que o ponto de vista expresso pelo autor é o de 

compreender as permanências da colônia na condição de independência. Daí os recuos 

históricos a explicitar o presente. Em outras palavras, se, do ponto de vista do colonial latu 

sensu, temos um processo de acumulação européia; no plano interno desta relação, o 

colonial strictu sensu, estabelece, descontinuamente, a nossa formação. 

O caminho em PRADO JR. (1999) é exatamente compreender a nossa formação como 

que somente possível na contraposição entre acumulação e formação mediada, no 

presente, por uma lógica da permanência. Há já aqui uma trilha que permite-nos pensar a 

nossa identidade sob a perspectiva daquilo que não se realizou, sendo este negativo, o 

elemento ponente de nossa identidade. 

Considerando este aspecto particular a própria metropolização de São Paulo não se dá 

sem que se tenha em seu interior a cidade como fetiche do moderno. Como expõe Odette 

SEABRA (2004), a metropolização de São Paulo, na realização da cidade em metrópole, 

não se faz de uma forma linear, evolutiva, mas de modo a sobrepor temporalidades na 

produção mesmo deste espaço. Isto porque, segundo a nossa interpretação, a cidade é já 

um fetiche cujo sentido é a realização, através da modernização, do moderno enquanto 

modo de vida. 

Cabe salientar que esta perspectiva da autora evidencia sua proximidade à teoria crítica 

de Henri Lefebvre, a partir da qual a modernização, não só como processo social, mas sob a 
                                                                                                                                                                      
6 Sobre uma importante análise da pecuária nordestina brasileira, como elemento componente do 
território deve-se consultar Vicente Eudes Lemos  Alves, Formação Territorial Sul Piauiense. 
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qual recai a necessidade de uma teoria crítica da forma valor que, dado o desenvolvimento 

das forças produtivas, não pode mais limitar-se à compreensão desta mesma forma apenas 

no interior do processo produtivo. Isto posto, não só o tempo de trabalho, mas 

especialmente o tempo de não-trabalho, incluindo-se aí formas de consumo do tempo e do 

espaço através do turismo (CARLOS 1999)7, por exemplo, que passam a ser momentos 

integrados da reprodução social. Mas, se o elo que funde as diferenças é a unidade da 

forma valor, sob um momento histórico de centralidade do não-trabalho, a reprodução social 

como mundo do consumo generalizado social e logicamente, passa a ser o fio determinante 

da compreensão da modernidade. 

Em outras palavras, a produção do espaço metropolitano em realidades periféricas como 

a nossa, resulta na expansão da lógica e do mundo do consumo, sem que as condições de 

sua realização efetivem-se de modo integral (SEABRA, 2004). Deste ponto de vista, a 

resultante desta lógica, realizada particularmente aqui, estabelece-se como uma 

generalização e expansão das carências, onde à grande parte da população cabe imitar, 

precariamente, um padrão de consumo sempre a atingir. A generalização da periferia, o 

aprofundamento da divisão entre ricos e pobres, e a formação do que a autora chama de 

territórios do uso, acabam por expressar esta forma de ser de nossa particular urbanização. 

Como expressa DAMIANI (2004), trata-se de uma urbanização crítica, porque incompleta, 

onde a realização do não-trabalho chega mesmo antes de sua realização positiva, de modo 

que a negatividade prevalece como expressão de nossa modernização8, efetivada como 

espaço metropolitano. Negativo que se expressa não só em nosso processo de 

modernização, mas cuja nuança está posta em cada uma das expressões do nacional 

enquanto formação, cujo ponto de fuga dever-se-ia referenciar-se ao padrão civilizatório 

europeu9. Autores como Antonio Candido que, segundo Paulo Arantes10 (1997) 

compreenderam este prisma lógico de nossa formação nacional - este desencontro entre a 

nossa realidade e sua determinante européia, constituída negativamente aqui, inclusive 

como permanência colonial - puderam destacar a relação entre dependência e formação de 

uma expressão cultural (a literatura). O ponto, porém, é a observância de que tal 

desencontro é o elemento lógico de fundamentação de uma expressão literária que, assim, 

não é mera repetição mal acabada de modelos europeus. Trata-se, enfim, de revelar, 

                                                                                                                                                                      
Modernização, agropecuária e Resistência Camponesa, Mestrado, Geografia, USP,  (2000) 
7 Ana Fani Alessandri Carlos, O Consumo do Espaço, In: CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.) Novos 
Caminhos da Geografia, Contexto, SP, (p. 176) 
8 Amélia Luisa Damiani, Urbanização Crítica e Situação Geográfica a partir da Metrópole de São Paulo, 
In: CARLOS, Ana Fani Alessandri & OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de (orgs.) Geografias de São Paulo, 
Representação e Crise da Metrópole, Vol. 1, Contexto, SP. 2004 (p. 31) 
9 Cf. Paulo Eduardo Arantes, Providência de um crítico literário na periferia do Capitalismo, In: Otília 
Beatriz Fiori Arantes e Paulo Eduardo Arantes, Sentido da Formação, Três Estudos sobre Antonio 
Candido, Gilda de Mello e Souza e Lúcio Costa, Paz e Terra, SP, 1997. (p.12) 
10 Estamos aqui, portanto, nos referenciando ao estudo de Paulo Arantes, já citado, sobre A Formação 
da Literatura Brasileira de Antonio Candido. 
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através dela, este desencontro como particularidade de nossa formação que se expressa 

como originalidade de nossa literatura. Ou seja, trata-se de estabelecer como possível uma 

formação literária ainda que no interior de uma sociedade dependente.11

Tal descontinuidade é, também, o elemento formal e validador de algumas de nossas 

expressões na pintura, apontada por Gilda de Mello e Souza12 onde Tarsila do Amaral e 

Almeida Jr. configuram elos extremos de uma mesma identidade artística. 

Se em Tarsila do Amaral13 a forma definida das cores ao fundo da tela - em seu quadro A 

Negra, de 1923 - encontra-se, de modo flagrante, em sua geometricidade, destoa, contudo, 

de seu conteúdo representativo que, diante de tal relação, transborda-se amorfo, tornando 

este prisma chave interpretativa, no dizer de Paulo e Otília Arantes (1997), ou forma lógica 

de compreensão de nossa formação enquanto processo. 

Por outro lado, se Almeida Jr., na outra ponta (ARANTES & ARANTES, 1997), ainda 

apresenta o caipira como tema, a análise de Gilda de Mello e Souza mostra que os gestos 

do caipira, expressos em tela, passam a ser o elemento lógico-interpretativo deste mesmo 

desencontro. Em outras palavras, se, contrariamente à Anita Malfati, Almeida Jr. adequa a 

representação clássica (realista) aos nossos conteúdos, a resultante é a revelação desta 

inadequação sócio-pictural entre personagem e paisagem ou mesmo entre personagem e 

retratismo, desvelada pelos gestos pouco nobres do paulista caipira que sequer tem a 

imponência corporal, posta a meio caminho pelo dobrar dos joelhos. Poderíamos ainda dizer 

que a completude formal de Almeida Jr. entre a expressão artística e seu conteúdo, 

contradiz-se na performance incompleta das vestimentas e dos aspectos construídos que 

constitui a personagem. O caipira picando fumo, de 1893 e O derrubador brasileiro, de 1879, 

revelam este aspecto incompleto não só nas vestimentas, mas na escada "inacabada", ou 

                                                      
11 Como expressa o autor: Numa palavra, o Brasil não dera certo, ia mesmo muito mal, porém sem 
comproter a Formação de Antonio Candido, poi nosso sistema literário não só se formara como até 
funcionava razoavelmente bem. Vantagens de uma dimensção que goza de relativa independência? 
Sem dúvida, e por isso mesmo país errado e cultura viva podem até certo ponto conviver sem danos 
mútuos irreparáveis. Mas a dúvida retorna quando notamos que a realização do desejo dos brasileiros 
de ter uma literatura, caso esta não se resuma a mais um melhoramento da vida moderna, em 
princípio não poderia dispensar inteiramente o desenlace positivo do processo material de formação 
nacional, a qu3em bem ou mal atrelara seu destino - sendo por certo óbvia para Antonio Candido a 
continuidade social do vínculo das letras, estreitado pela progressiva articulação do sistema. Se não 
for presumir demais, o Sentido da Formação - obra, ideal e nó social objetivo - emergirá em grande 
parte desse balanço. (pp. 13-14) 
12 Isto a partir de Otilia Beatriz Fiori Arantes e Paulo Eduardo Arantes, Moda Caipira, In: Otília Beatriz 
Fiori Arantes e Paulo Eduardo Arantes, Sentido da Formação, Três Estudos sobre Antonio Candido, 
Gilda de Mello e Souza e Lúcio Costa, Paz e Terra, SP, 1997.  
13 Iremos comentar, em seguida, dois quadros que estão em meio ao ensaio que nos é objeto de 
análise. 
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na parede incompleta que, por fim, se tecem uma trama única e conforme entre entorno e 

personagem, é destoante na relação entre conteúdo e expressão artística14. 

Faz-se necessário destacar, também, a perspicaz análise de SCHWARZ (1987) para 

quem este descompasso passa, aliás, a ser uma questão de objeto e método para a 

interpretação de uma identidade nacional. Não somente aqui, mas aqui com destaque, a 

análise da forma machadiana é o medium através do qual é possível captar a expressão 

desta identidade negativa, onde a busca incessante, mas incompleta, sem correnteza, como 

diz o autor, de realização pessoal através de elementos próprios de uma vida burguesa e 

civilizada fazem da periferia do capitalismo a busca de uma identidade como sendo, esta, 

sua própria identidade. A resultante deste quiproquó em rascunho é a futilidade e frivolidade 

de atos imersos numa comunhão monádica, de indivíduos, que buscam o sucesso cujo 

objetivo não realizado expressa uma sociedade que, enquanto periférica, realiza o centro. A 

descontinuidade entre intenção e gesto, portanto, entre objetivo e percurso posto a meio 

caminho, é a tônica desta identidade que, assim, é movimento e se estabelece como 

imanência de si.15 Ou seja, a dialética entre irrealidade e realidade perdura uma relação em 

que o fantástico atua como o mobili de uma sociedade que se efetiva como ilusoriamente 

realizada e, por isso mesmo, o impossível, posto como possível, mostra a ilusão do real ou, 

ainda, a ilusão real, que se expressa, no plano subjetivo, individual, como insatisfação. 

Isto posto, Que horas são? não se tem resposta, pois pergunta-se sob o sol tropical com 

olhos nos ponteiros da civilização européia, quando é exatamente esta desidentidade que 

deve ser posta como o êmbolo de uma identidade contraditória, negativa. Pois se nos 

aderem formas sem a adequação de seus respectivos conteúdos16, cuja desidentidade nos 

identifica. Enfim, meio século após Caio Prado Jr. é possível admitir que esta incompletude 

é inerente ao nosso processo de formação, ou se se preferir, de modernização.17

Do ponto de vista de uma análise do processo de modernização mesmo, isto é, levando 

em consideração a forma pela qual se dá o desenvolvimento das forças produtivas, há uma 

identidade periférica que se faz por uma modernização recuperadora (KURZ, 1993) ou 

                                                      
14 Cf. Otília Beatriz Fiori Arantes e Paulo Eduardo Arantes, O Sentido da Formação, op. cit. (pp. 85-86) 
15 Roberto Schwarz, Que horas são?, Companhia da Letras, São Paulo, 1987, pp. 122-123. 
16 Roberto Schwarz, Que horas são? op. cit. p. 122. 
17 Roberto Schwarz, Que horas são? op. cit. p. 125. 
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retardatária (KURZ, 2004)18 cuja lógica efetiva-se em todo território que se moderniza a 

posteriori da Europa, não se desconsiderando aí a própria América Latina.19

Tal particularidade se expressa em diferentes momentos da constituição de nossa 

formação, sem excetuar a nossa realidade agrária, cuja modernização não vai sem 

contradições. A própria expansão da agroindústria, uma de nossas mais evidentes 

expressões do moderno, aqui, não se dá sem trazer em sua lógica não apenas a 

expropriação da terra, o que nos permitiria uma análise linear da forma como tal 

modernização se dá. Trata-se, sim, de uma modernização que se combina com formas de 

expropriação da renda da terra, o que mantém e reproduz, como elemento de si, formas não 

especificamente capitalistas de produção (MARTINS, 1990), como é o caso da 

expropriação, por empresas multinacionais, do trabalho (renda da terra) da pequena 

produção familiar.(Umbelino de OLIVEIRA, 1999)20

Desta maneira, procuramos argumentar que os processos aqui gestados são a busca de 

realizar uma modernização ilusória porque só é possível, lógica e historicamente, nos países 

de onde a mesma é originária, dado que o desenvolvimento das forças produtivas21 é o 

limite de realização deste processo e as modernizações retardatárias, cujo recuperar é 

logicamente impossível, são a expressão de uma identidade negativa e contraditória. A 

contradição, portanto, atingiria, já que pautada sob uma possibilidade desenvolvimentista 

ilógica, foros do absurdo, na medida que a busca modernizadora dos países que sofreram, 

em sua formação, uma modernização colonial, põe um futuro inatingível, quando a própria 

América Latina, por exemplo, dado o limite lógico e histórico do desenvolvimento das forças 

produtivas, põe-se como o futuro possível da modernização mundial. Não que a 

modernização aqui realizar-se-á segundo os padrões dos países centrais, mas que a 

                                                      
18 Cf. Robert Kurz, O colapso da modernização. Da Derrocada do Socialismo de Caserna à Crise do 
Capitalismo Mundial, Hucitec, SP, 1993) Deste ponto de vista, a noção de modernização retardatária 
corresponde melhor à idéia de uma razão incompleta, sugestão, aliás, apontada por Roberto Schwarz. 
Essa tradução já se encontra em Robert Kurz, Com todo vapor ao colapso, Pazulin, UFJF, Juiz de Fora, 
2004. 
19 Cf. Robert Kurz, O colapso da modernização. Da Derrocada do Socialismo de Caserna à Crise do 
Capitalismo Mundial, Hucitec, SP, 1993. Cf também, Caio Roberto Bourg de Mello, Origens da 
industrialização retardatária e do superendividamento externo latino-americano, mimeo, original do 
autor, SP, 2004. 
20 Sobre esta discussão, que por motivos de espaço não nos é possível desenvolver melhor, é 
imprescindível a consulta de Ariovaldo Umbelino de OLIVEIRA, A Geografia Agrária e as Transformações 
Territoriais Recentes no Campo Brasileiro, In: Carlos, Ana Fani Alessandri, Novos Caminhos da 
Geografia, Contexto, SP, 1999 (pp. 63-110)  e José de Souza MARTINS, O Cativeiro da Terra, Hucitec, 
SP, 1990; dentre outras publicações destes autores. 
21 Isto porque a tese sobre a modernização é de que o desenvolvimento das forças produtivas chegam 
a um limite a partir do qual não se é mais possível produzir valor. Deste modo, se os países periféricos 
buscam modernizar-se isto deve ocorrer nos padrões de desenvolvimento das forças produtivas do 
capital mundial, o que seria um contra-senso, pois esta modernização já teria atingido o seu limite 
lógico e histórico. Deste ponto de vista, a América Latina constituir-se-ia como o território da 
movimentação do capital financeiro através de suas respectivas crises ambientais, flagelos sociais, 
sendo a Argentina um exemplo paradigmático de uma lógica contraditória.  
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América Latina, com suas contradições e mazelas sociais, é já o futuro possível da 

modernização enquanto uma formação social mundial ancorada no moderno sistema 

produtor de mercadorias (KURZ, 1993) 

O ponto, portanto, é o de evidenciar, como sendo da natureza da modernização, que esta 

somente é possível se o fetiche de sua realização plena estiver posto, ou seja, como algo já 

efetivado, iludindo a sua real forma crítica. Aspecto que, segundo o nosso argumento, 

efetiva-se como uma determinante lógico-histórica característica de nossa própria formação, 

dada uma presença comercial lucrativa já estabelecida quando do início de nossa 

colonização. 

Não seria mesmo esta a perspectiva lógica possível de ser derivada de Visão do 

Paraíso22, onde a riqueza monetária e metálica já posta como lógica de uma sociabilidade 

mundial antepõe-se como o elemento dinamizador e fomentador do processo de 

conhecimento e reconhecimento que derivará na própria conquista colonial? Portanto, desde 

a gênese, a formação não se estabelece a partir da ilusão de uma realidade já posta, donde 

o processo histórico é a efetivação (realizada ou não) de uma lógica que se antepõe como 

determinação do deslindar de uma realidade que se faz temporalmente? Enfim, na formação 

do moderno, esta atualização não se gesta como inerente aos espaços que sofreram uma 

colonização imperial, donde a América Portuguesa é um caso constituinte? Defende-se 

aqui, portanto, a necessária distinção, com a respectiva relação, entre uma interpretação da 

história categorial e outra do vir-a-ser que constituiria o nexo interpretativo metodológico de 

nossa formação enquanto moderna, sob a particularidade colonial. Isto é, trata-se de uma 

anteposição do conceito de riqueza monetária, ou ainda, do valor, numa realidade em que 

suas categorias não se constituíram de modo que o processo de realização do colonial, 

enquanto conceito, é o gestar destas categorias que efetivam (ou não) a validade do 

conceito a priori, porque crítico (GIANNOTTI, 2000)23. Há que se considerar, portanto, que o 

Conceito de colonial é o formar, tanto interna, como externamente, de uma realidade 

monetarizada sob a lógica do valor, donde as categorias de trabalho e propriedade privada 

capitalista da terra, encontram-se in nascendi na realidade colonial strictu sensu. É o gestar 

destas categorias que realizarão a validade a posteriori do conceito que se antecipou e, 

enquanto tal, forja o processo de nossa formação em sua forma particular. 

A própria interpretação sobre a nossa formação territorial, como expõe MORAES (2000) 

também é vista sob a perspectiva da formação de uma economia mundo. Isto implica dizer 

que, a constituição de um território colonial, também é tida a partir da necessidade da 

                                                      
22 Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso. Os motivos edênicos no descobrimento e colonização 
do Brasil, Companhia Editora nacional, Edusp, SP, 1969. 
23 Estamos aqui, na verdade desde o momento que começamos a dialogar com Visão do Paraíso, op. 
cit., apoiando-nos na tese diferenciadora entre o Conceito em Marx e Hegel, apontada por José Arthur 
Giannotti, Certa Herança Marxista, Companhia das Letras, SP, 2000.  
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realização de uma riqueza mundial, donde ao colonial, em seu aspecto interno, estabelece-

se a partir de uma acumulação primitiva para a formação da realidade européia. O território, 

portanto, é o gestar deste poder, através do qual a Metrópole se projeta na realização da 

colônia enquanto seu domínio24. 

Assim, se a expressão da formação colonial latu sensu pode também ser derivada a 

partir de ALENCASTRO (2000), definida pelo tráfico negreiro, como bem o expressa, fica-

nos como desafio compreender não só o Colonial como a forma particular de gestar as 

categorias do moderno, já por nós destacadas mais acima, mas, também, como que no 

interior da dinâmica interna da colônia, as diferenças postas em relação ao exclusivo 

comercial, também comportam a identidade colonial, ou seja, mesmo do ponto de vista da 

colônia strictu sensu, buscar compreender a unidade na diferença. 

Aqui, trata-se, exatamente, de buscar a relação entre os fenômenos econômico-sociais 

internos à capitania paulista e a dinâmica externa na relação entre Portugal e Europa 

(OHATA, 2003). Ou seja, o relativo isolamento de São Paulo é tido como uma particular 

forma de expressar o colonial, visto que, se esta capitania não se adequava ao comércio 

negreiro como outras, a desobediência em relação às determinações Reais nada mais era 

do que a possibilidade de São Paulo poder participar do pacto metropolitano. Tanto assim 

que, ao final do século XVII, o autor aponta uma repactuação, em relação ao período 

anterior. Isto implica dizer que a busca de ameríndios à revelia da Coroa nada mais era do 

que a forma possível da capitania de São Paulo realizar-se, enquanto colônia, no âmbito das 

trocas mercantis.25 Ou seja, a desobediência legal acaba por revelar as distintas formas de 

a colônia strictu sensu pôr-se enquanto tal, de modo que o sistema colonial, pode, através 

de OHATA (2003), evidenciar-se pela identidade contraditória entre independência e 

dependência. 

A nossa interpretação, no que se refere à colonização a partir do Planalto Paulista, é o de 

que se possa compreender os fenômenos gestados no interior da realidade que se põe na 

relação metrópole-colônia como expressão do conceito colonial. Isto implica dizer que a 

explanação de um conceito como este, exige a compreensão de uma dinâmica, lógica, que 

se põe na realidade americana, a partir da qual gestam-se processos cuja análise deve-se 

pautar. Em outras palavras, defendemos a tese de que a Colônia, latu e strictu sensu, deve 

ser compreendida como um processo de formação do colonial, sendo isto, o seu próprio 

conceito. Ou seja, o formar do conceito de colonial constitui-se como a sua própria 

identidade de colonial. O fato é que trata-se de uma realidade moderna, donde a lógica do 

                                                      
24, Antônio Carlos Robert Moraes, Bases da Formação Territorial do Brasil. O Território Colonial 
Brasileiro no ´Longo´ Século XVI, Hucitec, SP, 2000, (p. 50) 
25 Milton Ohata, Pacto colonial e conjuntura atlântica - São Paulo, século XVII, Doutorado, Or. Prof. Dr. 
István Jancsó, História, FFLCH, USP, SP, 2004 (p. 191) 
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valor se põe como determinante dos processos internamente gestados. Isto posto, o que 

temos é que o valor, enquanto valor-trabalho, antecipa-se, na forma de riqueza monetária 

em relação às suas categorias constituintes. Desta forma, compreendemos a identidade do 

conceito de colonial nada mais do que a formação de suas categorias constituintes, dado 

que esta antecipação lógica, move o processo histórico no gestar de suas categorias - 

trabalho e propriedade privada da terra - como a atualização deste conceito que se pôs 

antecipadamente. Deste ponto de vista, enfatizemos, a compreensão da identidade do 

conceito de colonial é a busca de elucidação do modo como se dá a formação de suas 

categorias constituintes enquanto uma formação social, lógica e possivelmente posta a partir 

de um descompasso, em relação a processos que se gestam externamente ao plano de 

nossa formação interna. Em outras palavras, a identidade colonial strictu sensu é a 

identidade da sua desidentidade. 

O colonial refere-se, portanto, ao antecipar de uma realidade valorativa, mas que, sem ter 

suas categorias próprias, faz de si esta atualização categorial. Na sincronia dos processos 

aqui gestados, não se pode compreender a própria urbanização brasileira numa perspectiva 

clássica. Tal antecipação é, também, descontinuidades na efetivação de nossa própria 

realidade sócio espacial. O urbano, os aldeamentos indígenas o demonstram, o é anterior à 

cidade; o valor, anterior ao trabalho e, o Planalto Paulista evidencia que a contradição aqui 

posta, põe a exploração dos pequenos posseiros e sitiantes, via monopólio metropolitano do 

ouro, na realização de uma renda da terra que irá compor a formação do capitalismo 

mundial. O Planalto Paulista no século XVIII aponta para uma contradição agrária urbana na 

realização de um capitalismo mundialmente rentista, onde os espaços que sofreram um 

processo de dominação colonial, constituem-se como esta dinâmica atualizadora da 

realização do mundial. É sob esta perspectiva que torna-se necessário desvendar a gênese 

de nossa moderna identidade contraditória, donde o Planalto Paulista passa a ser um nosso 

objeto de análise. 

O urbano e a cidade na negativa identidade colonial... 

O século XVIII, ao ser o século de declínio dos aldeamentos indígenas, aponta para nós 

a possibilidade de compreender a determinação dos aldeamentos na constituição de nossa 

formação econômico-social. O que, aliás, é inerente à própria noção de determinação, pois 

que, enquanto tal, é negação daquilo que se põe como um aqui e agora e, por ela, 

estabelece-se, contraditoriamente, o próprio vir-a-ser. 

Deste ponto de vista, pode-se dizer que a presença dos aldeamentos, no Planalto 

Paulista, atua como a formação de uma lógica espaço temporal, determinada pelo sentido 

comercial posto pela realidade colonial, pois contribui no processo de destribalização das 

terras do Planalto. Eles possibilitaram uma primeira divisão espaço temporal na realidade 
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comunal planaltina e o tempo indígena segmenta-se em temporalidades e espacialidades 

movidas por uma lógica do trabalho determinada pelo sentido colonial, por nós já observado. 

Deste modo, é inevitável que para a Coroa Portuguesa se fazer majestade, - ou seja, 

constituir, a partir da colônia strictu sensu, um processo de acumulação da riqueza 

monetária, mesmo que em metais preciosos - ela deve colocar-se frente à problemática 

indígena, pois nesta, estava a possibilidade de realização dos elementos fundamentais de 

uma sociedade produtora do valor, ainda que sob a determinação do comércio. Sem 

enfrentar a questão indígena, Portugal não se faria Majestade em terras americanas. 

A partir dos aldeamentos realiza-se um espaço e um tempo que seja condizente com uma 

sociedade produtora mercantil, segundo as imposições do monopólio colonial. Estes, 

portanto, efetivam a redefinição do tempo e do espaço indígenas através do que 

denominamos de destribalização do Planalto Paulista. 

O interior dos aldeamentos, portanto, será aquele de uma racionalidade onde o tempo será 

dividido entre o temporal e o espiritual, como dizem os próprios jesuítas. E´ aí que podemos 

observar que o tempo religioso, da catequese (espiritual) não deixa de ser uma forma de 

conceber o mundo como sendo o mundo do trabalho, ou seja, o tempo temporal. Tais 

temporalidades, observemos, são efetivadas através de espacialidades postas no interior 

dos aldeamentos. A igreja, a roça, o local do canto, do artesanato, o sino da igreja, definindo 

o quando e onde fazer o quê. 

Isto nos evidencia que a racionalidade posta pelas espacialidades e temporalidades 

aldeamentos efetiva uma divisão social do trabalho que a partir dos aldeamentos expande-

se para a sociedade colonial planaltina - já que promove a formação da esfera do trabalho 

produtor de riqueza – de modo a distinguir concepção e trabalho. Espacialidades e 

temporalidades contraditórias, pois, o elemento que está a dinamizar este processo é o 

mobili comercial posto pelo monopólio metropolitano, de modo a exigir, da colônia strictu 

sensu, uma contínua atualização de si como pressuposto para a efetivação do conceito de 

riqueza necessária para a manutenção da colônia latu sensu, enquanto domínio. Assim, as 

temporalidades espiritual e temporal passam a ser conflitantes, ou seja, o tempo da 

formação jesuítica (catequese, espiritual) para o mundo do trabalho, dada a dinâmica 

comercial posta pelo exclusivo comercial, é impeditivo para a demanda que o próprio 

comércio exige em relação à produção propriamente dita. Os constantes embates entre 

padres e colonos, segundo o nosso ponto de vista, é uma expressão destas contradições 

entre as temporalidades nos e dos aldeamentos. Em outras palavras, a contínua 

desidentidade da colônia a um conceito de valor/riqueza que se antepõe aos seus 

pressupostos, faz disto a própria identidade colonial strictu sensu. Ou seja, nesta identidade 

de si como desidentidade do conceito que a move, promover a identidade através da 
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formação de seus pressupostos (terra e trabalho) passa a ser a identidade da desidentidade 

colonial strictu sensu. Contudo, dada a antecipação do conceito de valor em relação aos 

seus pressupostos, expressando-se pelo conflito entre jesuítas e colonos, neste caso que 

por ora analisamos, que é a inviabilidade da reunião entre temporal e espiritual, irrompe a 

realização de uma esfera social do trabalho sem que o mesmo estivesse completamente 

vinculado a um ethos próprio. A escravidão mesma é a formação, no caso brasileiro, de um 

trabalho sem ethos do trabalho, sem aquele necessário convencimento de que o trabalho é 

a ética que nos faz chegar a uma dada moral. As rupturas se dão graças a essa anteposição 

do conceito em relação às suas categorias constituintes, de modo a fazer do colonial esta 

identidade da identidade e da desidentidade. 

O aumento da circulação no planalto, ao longo do XVIII, dado a descoberta do ouro nas 

minas gerais, faz com que as atividades produtivas no planalto se expandam, de modo que 

as espacialidades antes mais freqüentemente justapostas, passem a se tornar co-

espacialidades, donde desenvolvem-se, no Planalto Paulista, contradições do espaço 

(LEFEBVRE, 2000) expressas pelas disputas jurídicas entre os, então, posseiros. Está aí a 

contradição agrária-urbana por nós apontada no título deste trabalho. Isto quer dizer que o 

urbano estava posto como as espacialidades e temporalidades aldeamentos, pois que ali se 

efetua a divisão social do trabalho, que divide o pensar e o fazer, elemento característico do 

próprio espaço urbano. Contudo, esta racionalidade posta nos e pelos aldeamentos torna-se 

um pressuposto para a realização de uma sociedade agrária, ancorada no cultivo do solo. 

Quando esta determinação vem a ser, coincide-se, necessariamente, com a destituição dos 

aldeamentos como espacialidades e temporalidades da realidade colonial. A formação do 

agrário, neste caso específico, é, necessariamente, a ruptura do urbano, que se expressa 

pelos conflitos de terra entre colonos e aldeamentos e entre os próprios aldeamentos que 

passam a gerir suas propriedades não mais como o local de realização do temporal e 

espiritual indígenas. 

Observemos, porém, que esta nossa formação, do ponto de vista da relação campo cidade, 

não se dá através de uma forma clássica. Em primeiro lugar, cabe-nos ressaltar, através de 

PETRONE (1995), que os embriões de cidade não estavam na vila, mas nos aldeamentos. 

Mais do que isto, queremos destacar que a constituição de uma sociabilidade determinada 

pela divisão do trabalho - o que é próprio de uma realidade urbana - faz-se antecipadamente 

à constituição da própria cidade. Em outros termos, a nossa urbanização, enquanto esta 

definição específica (que se baseia na noção de cidade de ENGELS & MARX)26 dá-se com 

antecedência à própria cidade, ou seja, o urbano aqui, sem cidade, posto como 

racionalidade dos aldeamentos, faz-se para a realização de uma realidade agrária. 

                                                      
26 ENGELS & MARX, A Ideologia Alemã, Crítica da Filosofia Alemã mais Recente, Editorial 
Presença/Martins Fontes, Portugal, Brasil, s/d. 
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Deste ponto de vista, o urbano brasileiro, dado este contexto mundial no qual ele se forma, 

não se constitui a partir de uma realidade comunal. Isto quer dizer que não defendemos a 

tese aqui de que a cidade de São Paulo, mesmo em seus primórdios, constituiu-se como 

comunidade. Ao contrário, o urbano aqui faz-se violentando uma realidade comunal pré-

cabralina. O nosso nascimento, enquanto formação social, na fundamental tese de Caio 

Prado Jr., está já posto sob o sentido do moderno, ou seja, determinado pela centralidade 

lógica da mercadoria. Enfatizemos uma vez mais que o urbano é anterior à cidade e, o 

agrário, determinado por uma lógica urbana. O que, aliás, fará que, mesmo no processo de 

metropolização, o agrário se estabeleça como permanência na metrópole. 

Valor, trabalho e a realização de uma trama monetária. 

A posição formal do valor, no gestar dos processos sociais do Planalto Paulista, pode-se 

nos apontar sob diversos aspectos. Sem que seja, ainda, uma forma detalhada de expressá-

la, podemos dizer que o estudo dos inventários realizado no Arquivo Público do Estado de 

São Paulo, referente aos anos de 1700 a 172627, mostra-nos como isto está dado no papel 

dos avaliadores oficiais, quando da execução dos inventários post mortum, normalmente 

acompanhados dos respectivos testamentos. Ali observamos como que o valor dos objetos 

é imputado, a posteriori, pelos ditos avaliadores. Assim, pode-se dizer que, objetos postos 

sob a condição de utilidade cotidiana, passam, após o falecimento do cabeça do casal, a 

terem um valor posto por tais profissionais28. Em outras palavras, aquilo que se nos 

apresenta, como uma simples avaliação, é já a expressão de uma realidade onde o valor 

tem-se antecipado, logicamente, e, enquanto tal, é o seu processo de validação em 

trabalhos que não estão ainda inseridos no interior de uma circulação monetária que, assim, 

não efetivou a validade desta forma lógica. Ou seja, os conteúdos desta forma que estamos 

a discutir não se adequaram de modo a realizar a verdade de seu próprio conceito de 

riqueza ou de valor. 

A circulação da forma valor não se estabelece a partir de um montante de trabalho que o 

possibilite colocar-se, nesta sociedade, como a forma monetária de trabalhos já realizados, 

onde os mesmos irão realizar o comércio entre si. Há um plano lógico de realização do valor 

que não encontra a sua verdade categorial através do trabalho efetivado pelos colonos - 

posseiros ou sitiantes. Está aí o plano lógico por nós proposto para se compreender a 

particularidade de nossa formação. 

Deste modo, o valor está a "procurar" trabalho morto, qualquer que seja, na busca de 

realizar meio circulante, no interior de uma sociabilidade que, contraditoriamente, já se faz 

                                                      
27 Há algumas excessões que estarão ao longo de nosso artigo. 
28 É certo que este valor não é posto por tais funcionários, estes apenas personificam em suas funções 
ou profissões, processos sociais já mundializados determinados pela lógica do valor nos quais a 
sociedade planaltina participa de modo particular. Esta particularidade é o que buscaremos comentar. 
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monetarizada. Em outras palavras, está a buscar a sua verdade conceitual numa sociedade 

que está a realizar as suas (do valor) categorias constituintes. Isto é de tal maneira 

flagrante, que pudemos observar, nesta pesquisa realizada, a surpreendente situação de 

existirem objetos "sem" valores de uso, mas que nem por isso deixam de ter valor de troca, 

como é o caso de chapéus velhos, caixas quebradas, cano de espingarda quebrado, que, 

todos, passam pela avaliação dos avaliadores. Ou seja, avaliar aqui significa pôr valor e não 

apurar o valor já posto. 

Cabe ainda destacar que o metalismo ainda é flagrante, o que nos evidencia a 

perspectiva de realização de uma riqueza onde o trabalho produtor de valor não é capaz de 

realizar internamente a retenção de si como mediação desta sociedade, na forma de 

dinheiro. Isto porque, na grande maioria dos inventários, todo objeto metálico que, mesmo 

em sua determinação de utilidade doméstica - não se trata, portanto, nem de valor de uso -, 

passa a ser avaliado pelo seu peso. Os bens de cozinha como talheres, pratos (de estanho 

ou prata), ou mesmo objetos de ferro, passam a ter um valor de acordo com suas libras ou 

oitavas de libra (medida inglesa de peso), não desconsiderando o fato de que estes, em sua 

maioria, encabeçam o inventário29. Destaquem-se aí as referências aos tachos e aos 

alambiques de cobre30. 

Cabe também observar que, não só a constituição de um casamento, como o sítio 

formado pelos colonos adquirem, no interior da trama social, um nítido caráter de 

empreendimento, de negócio. Isto porque, no gestar de suas atividades produtivas, a 

realização de uma sociedade monetarizada sem dinheiro, imprime a presença de uma 

circulação entre dívidas que vêm substituir o dinheiro como meio circulante. Deste ponto de 

vista, os sítios, chamados por fazendas, passam a ser compreendidos não só pelos seus 

bens, pelo trabalho ali realizado, etc. Mas, especialmente, pela sua relação entre dívidas 

                                                      
29 Como é o caso do inventário de Domingos Furtado de Medeiros, do ano de 1726 onde encontramos 
10 colheres de prata no valor de 8$352r e uma tamboladeira, que pesou 10 oitavas e foi avaliada por 
1$914r, ou seja, 191,4r cada oitava de prata. Vale ainda destacar que em todo objeto avaliado, a 
presença de elementos metálicos são destacados. Como é o caso de um treslado com cabos de ferro 
e sua ser pe(?) de prata.  
30 Em realidade, estamos diante de uma lógica cujo sentido é a monetarização de objetos. Trata-se, 
enfim, de uma mobilização do imobiliário, já discutido por Ana Cristina Mota Silva, onde esta 
mobilização efetiva-se através da realização da propriedade privada da terra em riqueza monetária, a 
partir da produção do espaço urbano de Fortaleza, no século XIX, reflexão de seu mestrado A 
Propriedade Privada da Terra e a Produção de Novas Espacialidades na Cidade de Fortaleza, 
Mestrado, Geografia, FFLCH-USP, Or. Prof. Drª. Amélia Luisa Damiani, SP, 2004. Deve-se, ainda, 
comentar que nossas interlocuções, a partir de seu doutorado em andamento, também contribuíram 
nesta minha interpretação, visto que autora busca compreender, através dos inventários de Fortaleza, 
uma mobilização monetária dos bens aí presentes e a composição do montante dos  mesmos no 
interior destes inventários. A partir daí estabelece a transferência destes valores na produção do 
espaço urbano. Isto posto, a própria cidade estabelece-se como negócio; doutorado esse também sob 
a orientação da Profª Drª. Amélia Luisa Damiani, Geografia, FFLCH- USP. A discussão relativa à 
mobilização do imobiliário está em Henri Lefebvre, Espacio y Politica, Península ediciones, Barcelona, 
1976. 
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que se deve a esta fazenda e dívidas que esta fazenda deve. Ou seja, o saldo monetário - 

na forma de dívida - é o que estabelece a própria identidade de fazenda que, neste caso, 

objetivamente, adquire um sentido de negócio monetário31. Deve-se, porém, observar que 

também encontramos dívidas que se devem a este cazal e dívidas que este cazal deve; ou 

ainda, dívidas que se me devem. Destaque-se, ainda, tanto a referência a, como a 

existência de cadernos de contas junto a tal documentação, onde as dívidas a receber e a 

pagar eram anotadas em cadernetas. Isto passa a ter importância em nossa análise porque 

nos demonstra, de modo flagrante, as determinações comerciais e modernas que mediavam 

a reprodução social no planalto, não só no plano das trocas monopolísticas, mas também 

locais, o que, neste momento, nos interessam mais de perto. Ou seja, do ponto de vista do 

trabalho posto no interior do planalto há uma racionalidade comercial que está 

objetivamente determinada pela lógica do valor e que se subjetiva na condição ou mesmo 

identidade de colono32. 

De qualquer modo, a forma monetária posta pela lógica do valor, busca efetivar, através 

da circulação de créditos e de dívidas freqüentemente não pagas, a realização destes 

trabalhos já inseridos numa forma de equivalência que, contudo, não se realiza em sua 

plenitude, mas põe o valor na forma de negócio, como sociabilidade no interior do Planalto 

Paulista. Em outros termos, temos que a indentidade da colônia strictu sensu é uma 

desidentidade em relação aquilo que se busca como identidade da forma valor. Ou seja, é 

esta desidentidade da identidade que identifica a colônia strictu sensu. Ou ainda, sua 

identidade é esta busca de identidade que, através do moderno, põe-se como o mobili de 

                                                      
31 Como é o caso do Inventário de Antonio de Oliveira Leitão, 1724, São Paulo, doc ?, CO 0505, 
APESP: Dívidas q. deve a esta Fazenda. Declara ella inventariante que esta fazenda estava devendo 
por hum crédito de mayor quantia João Rabello 77 oitavas de ouro em pó o que o pode valer de mil e 
quatrcentos reis cada oitava que se soma de cento e sete mil e oitocentos reis.  Seu filho deve a esta 
fazenda 60$000r de um sitio que vendeu e se apoderou do drº.  
Declarou mais ella inventariante que o dito seu filho haia trespassado a administração de hua rapariga 
do gentio da terra pertencente a este cazal por preSso de oitenta mil reis dos quais havia também 
valido e aSim o citado devia a esta fazenda o que ouvido pela dita   _ _ _  mando e se sahisse com 
a dita adição 80$600r. 
Declarou mais ella inventariante que o ditto seu filho avia vendido hum, digo avia trespassado hum 
rapaz por nome Eugênio do gentio da terra por preSso de cincoenta e hum mil e oitocentos reis de 
cujo dinheiro também se havia valido o que feito pello dito juiz e per o ditto herderio confessou serem 
sertas estas tres por sellas mandou também ser (?) com esta de q.   _ _ _   declaraçam em q. o dº. 
assignou... Declarou mais elle Inventariante q. seu filho Simão de Oliveira esta devendo a esta 
fazenda hum negro escravo por nome Pedro pera aver disposto. 
 [grifos meus] 
32 Vejamos isto no Inventário de Caetana Maria Eufrásia: Diz José Rodrigues Almeida, que fallecendo 
Caetana Maria Eufrazia com hum apontamento no qual declarou suas dívidas e os beinz q. deixava 
com permição de Vmce. suppte. de   _ _ _    de avaliados como foce as roupas da dita Caetana e como 
o suppte. de  _ _ _ pediu dnro. para renuir (?) uma morada de cazas que estava apotecada a Alberto 
de Olivra. Quintana, enterro e mais dividas, se acha por des_ _ hum mullato de nome Fernando, hum 
laço com brincos com pedras de diamante, douz aneiz, hum caixotinho de ouro os quais se precizão 
se dispor em praça e ..., 1798, cx 93, doc 04, CO 0570. [sublinhados meus] 
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sua sociabilidade. Deste modo, seria a nossa identidade como a identidade da não 

identidade o elemento lógico que nos põe a possibilidade desta compreensão histórica?.. 

Na Forma Valor a Morte Circula a Vida 

Os inventários, não raras vezes, constituem-se como processos tanto judiciais como 

temporais. Pode-se mesmo dizer que eles apontam a existência de uma temporalidade 

jurídica33 a revelar as contradições do tempo colonial planaltino, em nosso terceiro século. 

Isto implica dizer que, neste período, a dinâmica sócio-econômica toma uma dimensão que 

suas contradições passam a exigir o desenvolver de uma esfera jurídica, de modo a revelar 

um certo aprofundamento da divisão social do trabalho que esta modernização vem a trazer. 

Mas, observemos também neste caso, que não é exceção, como encontramos nos 

inventários uma documentação que registra a escassez monetária nesta sociedade a 

constituir uma forma particular de sua monetarização, isto implica dizer que o tempo 

referente à forma como à sociabilidade se efetiva também está colocado como uma variante 

das informações documentais. 

Vale ressaltar que alguns inventários, como o que já citamos à nota mais acima, acabam 

por se constituir como processos que se prolongam por mais de 10 ou 14 anos, envolvendo 

testemunhas e depoimentos. Estes dados qualitativos nos foram de grande importância para 

o esclarecimento de nossos objetivos. 

Em primeiro lugar, ressaltemos que os inventários eram realizados pelos juizes de órfãos, 

donde vinham os próprios avaliadores oficiais do reino34 realizar tal tarefa. Trata-se, na 

verdade, da responsabilidade de se ter em mãos dos órgãos oficiais da coroa a produção ou 

os bens que ficam após o falecimento daqueles que os detém ou produziram-nos. Em outras 

palavras, isto torna possível a circulação dos mesmos no interior da economia que estava 

posta. 

 Destaca-se, portanto, que as dívidas não pagas, ao longo, às vezes, de mais de dez 

anos, tinham, através dos inventários, um momento passível de saldá-las. Em realidade, 

podemos afirmar que o juízo de órfãos colocava-se como o local onde se acumulavam não 

somente as dívidas e bens, mas também partes do espólio que não eram divididas entre os 

                                                      
33 Observemos isto expresso na contagem dos juros de dinheiro emprestado: Declarou o dº. 
inventariante que esta fazenda esta devendo neste juizo a quantia de 30 mil reis de principao e rezão 
de juros de oito por cento de cuio dinheiro he fiador e principal pagador o Sargento Mºr Manuel Lopes 
q. vi tem e pertence a dita quantia aos orphãos do capptam   _ _ _   _ _ _  e vencerão os ditos trinta 
mil reis de juros em onze annos e dois mezes e nove dias 22$080 q. juntao a 30$000 de principal 
soma-se 52$080. Inventário de Manoel Lopes Medeiros, São Paulo, 1710, doc. 12, cx 24, CO 0501, 
APESP.  
34 Não encontramos esta informação em nossas leituras, mas ao que tudo indica, estes avaliadores 
parecem ser funcionários da coroa na colônia. Aqui, enfatizemos, vai como indicação, mas não como 
uma afirmação categórica. 
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herdeiros por motivos diversos35. Ou seja, há neste juizado a reunião de dinheiro que se 

estabelece não só como meio circulante, mas como dinheiro de empréstimo a juros de 8% 

ao ano36, ou seja, este órgão permite uma mobilização monetária no interior de uma 

economia crítica. O inventário, de 1710 permite uma circulação monetária através de 

empréstimos e juros, neste exemplo, ao longo de pelo menos 5 anos. Isto graças a 

existência de um herdeiro de menor idade. Assim, estes juizados agregavam e 

movimentavam a partir de empréstimos, uma circulação interna de dinheiro pressuposto, já, 

pelas dívidas não saldadas, mas não somente.37 A presença de tais cartas de empréstimos 

ficam nos inventários justamente porque trata-se de dinheiro oriundo de herança específica, 

que no respectivo inventário deve-se registrar, a fim de saldar o empréstimo em tempo e 

trabalho futuros. 

Cabe ainda ressaltar que os inventários constituíam-se, também, como uma forma de 

certificar as dívidas não pagas sendo que, através do leilão dos bens, permitia-se a quitação 

das mesmas. Isto posto, a avaliação dos inventários passa a ter a importância de realizar o 

processo de equivalência possível nesta economia monetarizada sem dinheiro. Ou seja, 

                                                      
35 Dentre os motivos podemos destacar a menor idade de herdeiros que, ao não serem emancipados, 
mantinham a sua parte junto aos juizados de órfãos. Outro motivo era o de paragem em minas. 
Ficava-se a esperar a volta para entregar o dinheiro. 
36 Como se vê: Termo de drº. dado a juros ao Capitão João Camargo Perez. Ao primeiro dia do mes 
de janeiro do anno de mil setecentos e quinze annos nesta cidade de São Paulo em cazas de morada 
do juiz de orphãos o Capitão João Dias da Sylva pareceu o Capitão João de Camargo Pires morador 
nesta dita cidade e por elle foi dito ao dito juiz que no cofre dos orphãos estava dinheiro para se dar a 
juros e que elle queria tomar a rezão digo tomar a quantia de 50$000 o que ouvido o dito juiz lhe deu 
a seu pedimento a dita quantia de 50$000 a rezão de juros de oito por cento como he uzo nesta 
cidade por tempo de hu anno ou pelo mais tempo que em seu poder estiver de que pagara os juros 
até real entrega para cuja satisfação aSsim dos ditos 5$000 como dos juros vencidos obrigou sua 
pessoa e bens móvies e de rahis havidos e por haver e para mais segurança aprezentou por seu 
fiador e principal pagador ao capitão Joseph de Lemos Morais o qual por estar prezente disse aSeitava 
a dita fiança e sua obrigação por sua peSsoa e bens na mesma forma que seu fiador se obriga. De 
tudo fiz no tempo q. se assignarão com o dito juiz. Eu, Fco. Rodrigo escrevi. Inventário de Manoel 
Lopes Medeiros, São Paulo, 1710, doc 12, CO 501. 
37 Como é o caso de um herdeiro que, por menor idade, vai ao juizado pedir dinheiro para comprar 
roupas, porque chegou das minas e não tem com que se vestir. Diz Antonio João de Medeiros orphão 
que ficou do Sargto.Mor Mel. Lopes de Medeiros que a elle he neceSsario q. de dro. pª. seu vestuario 
por se achar sem ropa alguma~. Pede aSsim lhe faça mce. mandar dar e por qto o seu curador esta 
auzte. q. elle supte, mostrar com testemunhas esta verde. Inventário de Manoel Lopes Medeiros, São 
Paulo, 1710, doc 12, CO 501. 
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atuava no sentido de realizar uma maior liquidez, através de leilões38, aumentando o meio 

circulante39. 

Ou seja, temos aqui um modo particular de realização da forma valor. O seu processo de 

eqüivalência dá-se a posteriori do uso realizados pelos objetos, mercadorias e bens ao 

longo de uma vida. Isto implica dizer que o trabalho, na busca de eqüivaler-se na forma 

monetária, realiza tal possibilidade apenas quando não mais posto no interior de relações de 

trabalho propriamente ditas. A partir daí, torna-se possível estabelecer sua eqüivalência com 

outros trabalhos através do colocá-los na esfera da circulação. Ou seja, no plano desta 

escassez monetária, a mobilização post mortum do trabalho era uma forma possível de 

estabelecer um montante de trabalho que pudesse realizar a eqüivalência monetária. Não 

se trata, portanto, de leiloar bens apenas para pagar os herdeiros. Mas, também, de 

mobilizar trabalho cristalizado em produtos para saldar dívidas, ou mesmo de fomentar o 

trabalho, no caso dos juros. Em outras palavras, o montante de trabalho realizado e mantido 

em mãos dos colonos, nas suas mais distintas formas, não estabelecia um quantum 

passível de equivalência, sendo a avaliação do inventário, um momento de concentração 

deste montante que, então, a posteriori, irá estabelecer a sua possibilidade de equivalência 

monetária. Ainda mais, vale ressaltar, que a concentração de meio circulante, junto ao 

juizado de órfãos, estabelece a possibilidade de um plano de eqüivalência que, em certa 

medida, está destacada das relações de troca metropolitana. Isto é, trata-se da possibilidade 

de trocas onde o plano interno da eqüivalência busca ser determinante. Na realidade, no 

colonial latu sensu, de relações de trocas desiguais, a busca da identidade, enfim, é o que 

nos dá, strictu sensu, a identidade colonial. O fundamento de nossa desidentidade moderna, 

ou ainda, de nossa modernidade desidêntica, está já posto em nossa particular forma de 

modernização. Uma sociabilidade monetarizada sem dinheiro em que a eqüivalência 

monetária se faz ilusoriamente, a forjar os elementos sociais na sua realização. Deste ponto 

de vista, como compreender o fundamento desta particular identidade? 

Renda da terra e trocas desiguais. Monopólio e a contraditória identidade colonial. 

                                                      
38 Os beins lansados neste inventário pera pagamto. das dívidas que constão os lansamentos vendido a 
quem por eles mais der e depois dellas faceis (?)   _ _ _   se faça partilha em iguais partes pellos 
orphãos deste inventário na firma  _ _ aminha prª. [...] 06 de fevereiro de 1703. Inventário de José 
Paes Rodrigues, São Paulo, 1703, cx 23, doc 40, CO 500, APESP.  
Foi arrematado o negro tapanh_ _ do Antonio ao Capitão Joseph Correa de Lemos a preço de cento e 
noventa mil reis em dinhero por não haver quem mais desse do q. fez este termo e assignou com o 
dito juiz e curador (?) João Pereira de Carvalho o escrevi. 
39 Como é o caso do inventário de Izabela da Silva Cardoza feito em 1749, mas que alguns herdeiros 
vão obter suas respectivas partes apenas 24 anos depois, ou seja, em 1773. Os herdeiros de q. 
consta o requerimento junto dos quais sou tutor se achão com idde. e boa capaside. pª. receberem 
toda a qta. de dnro. q. se achão no cofre a elles pertencentes, pois se achão vivendo com bom 
prossedimo. he o q. posso informar a Vmce. q. mandará o q. for servido Vª. de São Paulo de Athibaia 5 
de Dezembro de 1773 annos. APESP, CO 0505, cx 28, doc. ?, São Paulo, APESP. Ou seja, ao longo de 
duas décadas estes bens circularam na economia planaltina buscando realizar a identidade do valor 
numa realidade sócio-econômico em que isto não se era possível. 
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Como compreender a realidade sócio-econômica planaltina de nosso terceiro século, 

acima refletida, sem que nossa análise prenda-se na armadilha do particularismo? Ou ainda, 

como compreendê-la sem participar do rol das teses isolacionistas? 

Isto implica dizer que, mesmo sob uma migração40, para as áreas mineiras, o Planalto 

Paulista passa a se constituir integrado nesta realidade sob um duplo aspecto: como 

abastecedor das áreas mineiras e como ponto de passagem das mercadorias oriundas do 

reino e de outras áreas da colônia41. 

A descoberta do ouro pode ser considerada como um momento de intensa transferência 

do trabalho42 existente na colônia para a produção do ouro enquanto mercadoria e meio de 

circulação. Do ponto de vista de uma realidade baseada na forma valor, a extração do ouro, 

dado o deslocamento do trabalho para esta atividade, acaba por concentrar aí um montante 

de trabalho que, graças a particularidade do produto deste derivado - o ouro -, estabelece-se 

como um padrão de eqüivalência em relação a todos os outros trabalhos existentes na 

colônia43. Ou seja, a produção/extração mineira estabelece a possibilidade de efetivar um 

padrão ouro na colônia strictu sensu, que, se efetivado, necessariamente significaria a sua 

independência em relação à Coroa pois que desenvolver-se-iam processos de acumulação 

e reprodução interna da riqueza. As mercadorias trocadas pelo ouro, portanto, passam a ser 

                                                      
40 Sobre a mobilidade do trabalho ver Jean Paul Gaudemar, Mobilité du Travail et Accumulation du 
Capital, François Masper, Paris, 1976. Para uma análise desta perspectiva, no caso da formação do 
trabalho livre em áreas de extração de diamantes, na Bahia, ver Carlos de Almeida Toledo, A 
mobilização do Trabalho nas Lavras Bahianas, Mestrado, Geografia, FFLCH, USP, Or. Prof. Dr. Heinz 
Dieter Heidemann, São Paulo, 2001. 
41 Este segundo aspecto pode ser considerado como próprio do Planalto desde a chegada dos 
portugueses, pois que sua ocupação é já a apropriação, pela colonização, desta sua característica pré-
cabralina. Sob este aspecto ver Caio Prado Jr, Formação do Brasil Contemporâneo. Colônia, 
Brasiliense, 1999 e Pasquale Petrone, Aldeamentos Paulista, Hucitec, São Paulo, 1995. 
42 Sobre a febre do ouro consultar Laura de Mello e Souza, Desclassificados do Ouro, Graal, RJ,1986. 
43 Vejamos como expressa Marx em seus Elementos Fundamentales... El dinero es medida sólo porque 
materializa tiempo de trabajo en una sustancia determinada; de ahí que él mismo sea valor y 
precisamente porque esa materialidade determinada tiene vigencia como materialidad objetiva y 
universal del valor, como la materialización del tiempo de trabalho encuanto tal, a diferencia de sus 
encarnaiones meramente particualres; o sea porque es un equivalente. Pero como en su función en 
cuanto medida e dinero sólo es un punto de comparación imaginário, sólo necessita existir 
idealmente, la traducción ideal de las mercadorias sólo tiene lugar en su existencia universal, en 
cuanto valor; como, además, en esta calidade de elemento que mide figura tan sólo como moneda de 
cuenta y decimos que una mercancia vale tantos chelines, francos, etc., cuando la traducimos en 
dinero; todo esto ha dado pie a la confusa idea, desarrollada por Steuart y remozada cada tanto y 
recentísimamente en Inglaterra como se se tratara de um profundo descubrimiento, de una medida 
ideal. Esto es, se intiende así que los nombres libra, chelin, guinea, dólar, etc. que valen como 
unidades de cálculo, no son denominaciones determinadas de determinada cantidad de oro, plata, 
etc., sino puntos de comparación meramente arbitrairos, que en sí mismo no expresan valor alguno, 
ningún cuanto deteminado de tiempo de trabajo objetivado. De ahí toda cháchara en torno a la 
fijación del precio del oro y la plata; o precio debe comprenderse aquí el nombre con que se designan 
las parte alícuotas. Una onza de oro se divide actualmente en 3 l. 17sh. 10d. A esto se llama fijar el 
precio; sólo se trata, como siñalo Locke, com acierto, de fijar el nombre de parte alícuotas de oro y 
plata, etc. cf. Karl Marx Elementos Fundamentales para la critica de la economia politica (grundrisse) 
1857~1858. Siglo XXI editores, México, Espanha, Colombia, 1997. 
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trocas entre o trabalho particular e uma parte alíquota do trabalho cristalizado em ouro, 

sempre numa lógica acumulativa. O ouro, portanto, estabelecendo-se como equivalente 

geral passaria, internamente, a determinar-se como uma medida ideal, não fosse a lógica 

das trocas desiguais entre coroa e colônia. Portanto, o montante e a produtividade do 

trabalho posto no interior do Planalto Paulista não é suficiente para reter, internamente, o 

ouro como equivalente geral ou meio de circulação. Ou seja, não se estabelece aqui uma 

realidade monetarizada em sua complexidade. 

O fato é que a possibilidade ilusória dessa realização efetiva a expansão das áreas de 

abastecimento, sendo o Planalto Paulista um caso importante, pois a possibilidade de 

eqüivalência dos mais diferentes trabalhos na sua expressão monetária, ouro, passa a 

dinamizar a esfera do trabalho através desta expansão das áreas roceiras. Contudo, a 

realidade monopolística, ora estabelecida, certamente, é um elemento fundamental a 

efetivar esta não-eqüivalência, desenvolvendo uma economia interna ao Planalto onde a 

escassez monetária é uma característica marcante. 

A presença de ferramentas de lida na roça, avaliadas em mil réis, e a presença de 

escravos, evidencia esta mesma ocupação não exclusivamente voltada para o consumo 

próprio, ou seja, expressa uma realidade em que a lógica do valor está posta.44 Os negócios 

baseados em cartas de crédito, existentes nos próprios inventários, também contribuem em 

nosso argumento. Lembremos, como já o dissemos, os inventários eram feitos para saldar 

as dívidas realizadas como negócio entre os colonos. 

A não monetarização desta produção monetarizada revela o fato de que a renda da terra 

aqui produzida, na sua equiparação com o ouro - que é tempo de trabalho - não só não 

estabelece um plano de eqüivalência, mas também que, dada a forma da troca, esta renda 

transfere-se para as mãos da Coroa. Daí a importância do monopólio a explicitar a escassez 

monetária do Planalto. 

A própria situação45 do Planalto, em relação à colônia como um todo, propicia que por ele 

estabeleçam-se diferentes rotas comerciais. Há, portanto, a comercialização de produtos 

oriundos do reino que passam a estabelecer um maior dinamismo no processo de troca, 

pois que são produtos também industrializado que, na comparação entre os produtos 

                                                      
44 Huma corrente de ferro de tres braças de cumprido e um collar ( 3$020) -provavelmente para 
prender escravos índios, não nos é incomum o encontro desta corrente que, às vezes, tem três 
colares -,  4 machados azados (1$280), 7 facas gastas (1$680), 4 enxadas em bom uzo (1$920), uma 
cabeça da enxada que por gasta $160r. Neste, ainda encontramos a presença de 11 escravos entre 
20 e 65 anos. Como foram avaliados, muito provavelmente são negros, pois os gentios do cabelo 
corredio, embora vendidos ou passados por herança a administração dos mesmos, não o podiam ser. 
Desta forma, vêm no inventário sem a identificação monetária. Inventário de Izabel da Silva Cardoza, 
São Paulo, 1749, cx 28, doc ?, APESP. 
45 Sobre a situação de São Paulo consulte Caio Prado Jr., "O fator Geográfico na Formação e no 
Desenvolvimento da Cidade de São Paulo", In: Boletim Geográfico, nº. 3, ano I, (pp. 921-931). 

 380 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

agrários internamente produzidos, conseguem realizar a eqüivalência no ouro, deixando na 

colônia strictu sensu a busca desta identidade. A expansão, portanto, das roças, aponta-se 

não só como uma busca de estabelecer esta eqüivalência, mas também um resultado deste 

monopólio que subjuga a colônia no cultivo da terra. 

Deve-se destacar o fato de que há aí uma comparação entre trabalhos agrícolas e 

manufaturados, o que comporta, do ponto de vista de uma economia já mundializada, trocas 

entre diferentes momentos da produção. Em outras palavras, trata-se de um setor 

industrializado que comercializa seus trabalhos com um setor agrícola, que estabelece uma 

profunda desigualdade na composição entre o negócio do sitiante colono e as trocas 

comerciais e industriais oriundas da metrópole. A expansão do crédito, evidência desta não 

eqüivalência interna, desta identidade da desidentidade, é o enriquecimento da Coroa. Ela 

transfere para si, como ganho, a renda da terra que permaneceria em mãos destes sitiantes. 

Ou seja, o trabalho dos sitiantes do Planalto Paulista, que participa, então, do monopólio 

metropolitano, também é riqueza posta em mãos da Coroa. 

O fato é que a renda da terra aqui posta como mediação desta sociabilidade, nos traz a 

compreensão de uma dinâmica monetária particular. Os produtos industrializados oriundos 

do Reino, ao cristalizarem menos tempo de trabalho, acabam estabelecendo um preço 

médio que, ao ser lucrativo nesta troca, impedem que o preço dos produtos oriundos das 

roças desenvolvam-se acima do preço de produção, tornando impeditiva a realização 

interna desta renda da terra. Deste ponto de vista, a circulação dos produtos 

industrializados, oriundos da Coroa, promove o que chamamos de circulação dinâmica, ou 

seja, aquela que efetiva a monetarização dos respectivos trabalhos na troca. Isto é, 

metamorfoseiam-se em ouro. Contudo, como este preço médio, internalizado na colônia 

strictu sensu, dá-se pela maior produtividade posta no momento histórico em questão, a 

produção agrária planaltina, mesmo que acima de seu preço de produção, nesta 

comparação com os produtos manufaturados, não realiza um preço que esteja acima do 

lucro médio. Isto torna impeditiva a monetarização destes trabalhos, sendo a expansão do 

crédito uma evidência desta lógica mundial, particularizada como crédito no planalto. O que 

temos de fato é uma renda fundiária absoluta a estabelecer a reprodução de um capitalismo 

mundial que, do ponto de vista interno, demanda uma sempre crescente expansão da esfera 

do trabalho. 

Ainda que não nos seja possível estabelecer, de forma quantitativa, a diferença entre a 

composição orgânica do capital metropolitano e/ou Europeu e o negócio dos pequenos 

sitiante, pode-se observar que o desnível é muito grande46. Ou seja, há uma necessidade 

                                                      
46 Observemos um pequeno trecho do testamento de Salvador Nunes, que apesar de ser de Santos, 
ajuda-nos a esclarecer o tema a que nos propusemos: Declaro que tenho huas terras em gararau q. 
serão pouco mais ou menos trezentas braças de terras com a qual tenho hua engenhoca q. meu filho 
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mesmo de se produzir os meios de produção, não só pela dificuldade, talvez, de se trazer 

isto do reino, mas também como uma forma de reduzir os custos e tornar o negócio viável. 

Observe-se que o testamento revela que Salvador Nunes tem, neste sítio e engenhoca, 

seus apozentos. 

Desta maneira, diante destas trocas desiguais, o preço dos produtos agrícolas acabam 

sendo determinados pela necessidade, ainda que reduzida, de realizar a renda da terra. As 

lojas comerciais destacam a presença comercial das mais diferentes atividades no interior 

do Planalto Paulista, seja através da venda e compra de produtos, seja através das dívidas 

e empréstimos de dinheiro ou mesmo de ouro. Ainda mais, é necessário comentar que o 

próprio comerciante não deixa, ele mesmo, de realizar dívidas junto a esta sociedade. Estas 

trocas desiguais, portanto, efetivam no momento do comércio a comparação entre todos os 

trabalhos, sendo que, na troca, o lucro médio, enquanto média abstrata, permitirá a 

transferência de riqueza às mãos daqueles que produzem com uma produtividade menor, 

visto que esta média é, ela mesma, efetivada por aqueles trabalhos em que o tempo de 

trabalho está muito acima da média global. Deste ponto de vista, as anotações sobre dívidas 

e produtos que passam nestes cadernos são de grande importância para o esclarecimento 

dos produtos que comercializam os diferentes tempos de trabalho expressos também, em 

diferentes mercadorias, como diferentes ramos produtivos. Desta forma, a casa de 

comércio, no Planalto Paulista, no século XVIII, é também o local de realização do próprio 

meio circulante como mercadoria, pois ali, também, empresta-se dinheiro a juros. Ali 

encontramos a troca tanto de produtos da roça como de produtos industrializados, 

provavelmente do reino. 

Além disso, observemos a presença, em lojas, de produtos tanto industrializados, tais 

como canivetes, espelhos, roupas e tecidos, quanto daqueles oriundos da própria roça 

como, milho, porcos (capados) e toucinhos, sendo que estes últimos muitas vezes vêm 

anotados segundo medidas que ainda comportam a dimensão do corpo, como é o caso de 

tantas mãos de milho. Disto podemos derivar que se tratava de produção de pequena 

monta, comercializada aos poucos. 

Aqui está uma importante via de nossa apreciação especialmente porque, sendo a libra 

uma medida tanto do peso em ouro como do peso dos produtos produzidos na roça, 

estabelece-se uma comparação possível - ainda que estimada, dada a diferença entre valor 

e preço - entre o tempo de produção da roça e o do ouro. Assim, se muitas libras de 

produtos oriundos da produção agrária local são necessários para poucas libras de ouro, 

então, isto implica que para realizar a monetarização, far-se-á necessário muito tempo de 

trabalho na produção roceira para a retenção de um dado montante de ouro junto aos 
                                                                                                                                                                      
João Collaço de Siqrª. fabricou a qual esta a sua conta pª. q. he seu em cuja engenhoca tenho meus 
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colonos. Além disso, devemos considerar que a presença de produtos industrializados no 

interior deste comércio torna-se ainda mais dificultosa tal retenção, pois, na medida em que 

incorporam maior capacidade de trabalho, obtêm também maior possibilidade de 

monetarizarem-se na forma do ouro. É o que derivamos da comparação dos preços que 

pudemos observar a partir de um livro de contas por nós pesquisado.47

Citemos os dois momentos em que se põe o preço da arroba do toucinho (produção 

agrária local) e dos canivetes (produtos industrializados, provavelmente fora da colônia 

strictu sensu). 

Contas a Joseph Gonçalves q. lhe dei pª. vender nas Minas doze 

cannivetes a oitavas cada hum dei mais dous major de traqtos. (?) pª. 

vender ... 

Contas com Bartazar machado arroa com _ _ _ toucinho lhe dei pª. 

vender libras deu mais hua arroba de toucinho a oitava a libra deve 

mais tres cargas de milho a vinte oitavas as cargas 1699@ (Arquivo 

Público do Estado de São Paulo) 

Então vejamos que a Libra, como já anunciamos em nota de rodapé, é tanto uma 

medida de peso dos produtos quanto do ouro, estabelecendo-se, através deste, a 

comparação entre diferentes trabalhos, pois que se estabelece como o medium de 

equivalência onde cada trabalho passa, então, a ser um quantum de trabalho. Para dizer o 

mesmo sob outras palavras, as mercadorias que têm menos tempo de trabalho, ao serem, 

preferencialmente trocadas pelo ouro, transferem para si o tempo de trabalho posto nas 

mercadorias com menor produtividade. Afinal, estas também estão compondo a média 

                                                                                                                                                                      
apozentos. Santos, 1706, cx 24, doc. 02, APESP.  
47 Nas palavras do próprio Marx: El dinero en la tercera determinación como dinero. (valor que es para 
sí, equivalente, etc.) Cualquiera que sea el importante papel que desempñe el dinero en esta 
determinción - incluso en su forma inmediata-, el mismo se pone de manifiesto en épocas de crisis, 
cosechas insuficientes, etc.; en suma, cada vez que una nación está obligada a saldar de improviso las 
cuentas con la otra. En tales ocasiones el dinero, en su forma inmediata, metálica, se presenta como 
el único medio de pago absoluto, esto es, como el único contravalor, el único equivalente aceptable. 
Sigue entonces, por ende, un movimento que contradice de manera directa el de todas a las demás 
mercancías. Se transportan mercancías, desde el país en que son más baratas, como medio de pago, 
etc., hacia el país donde son más caras. El dinero, a la inversa, en todos los períodos en que su 
naturaleza específica se pone de relieve, o sea cuando, a diferencia de todas las demás mercacías se 
le requiere com valor que es para sí, equivalente absoluto, forma general de la riqueza, bajo la forma 
determinada de oro y plata - y tales momentos son siempre en mayor o menor medida momento de 
crisis, sea ésta general o [por ejemplo solamente] crisis cerealera-, el oro y la plata, [[decíamos]] son 
trasladados desde el país en que son más caros - id est, donde todos los precios de las mercancías 
han caído relativamente al más bajo nivel - al país en que son más baratos, es decir, donde los 
precios de las mercancías son relativamente más elevados. Karl Marx, Elementos Fundamentales para 
la Critica de la Economia Politica (Grundrisse) 1857~1858, Siglo Vinteuno, Espanha, 1997 (451-453) 

 383



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

social do colonial latu sensu. Deste ponto de vista, o preço do toucinho48, citado mais acima, 

está a uma oitava a libra. Então vejamos, que 1 libra em termos de massa eqüivale a 453,6g 

ou seja, uma arroba, que tem 15 kg, terá 33 libras de peso. Feitas as contas, a arroba de 

toucinho a ser vendida nas Minas Gerais custará 4,125 libras de ouro. Isto dado, 1 k de 

toucinho, nas minas, custará 0,275 libras ou 0,034 oitavas de ouro49. Enquanto que um 

canivete pequeno custará 1 oitava de ouro. Ou seja, 1 quilo de toucinho eqüivale a um preço 

29,4 vezes menor do que um canivete vindo do reino. Contudo, isto não significa dizer que o 

tempo de trabalho de um e outro estão em uma relação de 29,4:1. Façamos a abstração 

seguinte: consideremos que a produção de um canivete exige o mesmo tempo de trabalho 

que a produção de um quilo de toucinho. Dado a desigual capacidade produtiva entre o 

ramo industrial e o negócio dos colonos, o custo que o trabalho para a produção do toucinho 

significa é 29,4 vezes maior do que o para produção do produto industrializado. Isto posto, o 

que encontramos é que o trabalho posto pelos produtos oriundos do reino exige que, para 

                                                      
48 Consideremos o fato aqui de que estamos reduzindo, de modo arbitrário, a diferença entre valor e 
preço. Ou seja, quando coletamos o material onde encontramos os preços, estes já estão postos no 
interior de uma relação onde o lucro do capital europeu já está inserido. Em certos momentos de 
nosso argumento esta abstração terá que ser desconsiderada e nossos comentários deixarão isto 
explícito. Em outras palavras, no preço não estão postas as horas de trabalho, portanto, passam a ser 
uma mera aproximação da produtividade comparada. 
49 Ou seja, do ponto de vista da produção do ouro e do toucinho pode-se estabelecer uma relação 
direta medida pelo peso dos produtos. Se 1k de toucinho eqüivale a 0,275 libras de ouro, então se o 
tempo de trabalho  para a produção de toucinho e de ouro fosse o mesmo, 1K de toucinho equivaleria 
a 2,204 libras. Isto porque, 1K eqüivale a 2,204 libras peso. Deste ponto de vista se 33 libras ou 15K 
de toucinho são 4,125 libras de ouro, pode-se dizer que 4,125:15 = 0,275 libras. Sendo um quilo igual 
a 2,204 libras peso, então, para se obter a proporção de trabalhos temos  2,204 libras peso de 
toucinho = 0,275 libras peso de ouro. Desta forma a relação entre a produção do ouro e de um 
trabalho agrário específico é aproximadamente 2,204/0,275, isto é, o ouro, apesar de conter trabalho 
escravo é 8 vezes mais produtivo. Esta hipótese matemática é possível dada a presença tanto em um 
como em outro produto de trabalho escravo. Deste ponto de vista, estamos considerando a mesma 
quantidade, em ambos, de trabalho escravo, não pago. Como esta relação entre trabalho pago e não 
pago não é possível, sequer hipoteticamente, de ser apreciada entre uma produção industrial e outra 
escravista, a abstração que fizemos no exemplo do canivete com o toucinho foi o de imaginar que 1k 
de toucinho tem o mesmo tempo de trabalho que a produção de um canivete, aqui, portanto, a 
unidade foi a do tempo de trabalho, enquanto que no exemplo do ouro com o toucinho foi a do peso.  
Desta forma, na abstração canivete toucinho, poderíamos comparar a desigualdade da produtividade. 
Observemos, contudo, que a relação entre o canivete e o toucinho é de mais de 29 vezes de 
diferença, isto implica dizer que o estabelecimento de uma média interna, transfere uma parte do 
valor trabalho aos produtos industrializados, o que para nós é evidenciado pela expansão do crédito 
no Planalto Paulista. Isto porque, dada a maior produtividade de produtos industrializados a sua 
comparabilidade com o ouro efetiva-se, necessariamente em maior quantidade. Deste ponto de vista, 
o trabalho não pago, seja do indígena, seja do colono, é transferido para este comércio 
metropolitano, especialmente por se tratar de gêneros de primeira necessidade. Em outros termos, a 
produção agrária planaltina tem de ser vendida em diminutas porções, enquanto que os produtos 
industriais, em número razoável, somavam, através de migalhas por cada produto, porções sempre 
grandes do metal precioso. Há que se considerar ainda que o baixo preço dos produtos agrários 
envolve duas variantes: 1) necessidade de equiparar-se a esta concorrência, de modo a circular tal 
produção como mercadoria, daí a presença de um montante de trabalho não pago na forma 
escravista, o que implica dizer que a diferença aqui entre preço e valor é relativamente maior que a 
do trabalho baseado na produtividade; 2) Necessidade de aumentar a produção para viabilizar a 
realização da renda da terra, portanto, uma constante necessidade de se expandir as áreas de 
produção agrária. 
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obter um possível padrão de competitividade não atingido, o montante de trabalho não pago 

existente na colônia strictu sensu está 29,4 vezes maior do que aquele posto no interior dos 

processos industriais europeus. Ou seja, é necessário, para tornar possível o processo de 

troca dos produtos internos, pagar 29,4 vezes menos o trabalho, portanto explorá-lo 29,4 

vezes mais (segundo o nosso exemplo que não envolve e não poderia envolver a média de 

todos os produtos que aqui circulavam e considerando a eqüivalência entre 1 quilo de 

toucinho e um canivete). Daí a presença de trabalho escravo indígena no Planalto Paulista. 

Trata-se de uma redução dos custos da produção para que se torne possível a 

monetarização desta produção. Como a capacidade de produzir é relativamente diminuta, a 

redução dos custos tem de atingir a própria forma do trabalho, que chega, portanto, em 

níveis da escravidão. Uma outra possibilidade para a realização desta competitividade é a 

expansão das áreas roceiras, que somaria um montante de trabalho que viabilizasse um 

quantum de trabalho passível de se realizar como um negócio viável no interior de uma 

realidade em que os custos de circulação eram altamente significativos. Deriva disto a 

importância de casas comerciais como, provavelmente, a que nos é realizadora do caderno 

de contas acima. Isto porque a mesma conseguia reunir as mais diversas e pequenas 

produções do planalto, estabelecendo o que chamamos de circulação intra-planaltina, a 

somar um montante de trabalho passível de ser negociado. De toda forma, é oportuno 

destacar ao menos duas derivações que esta subsunção do trabalho colonial resulta na 

realização da sociedade planaltina. Uma primeira, de interesse que nos é extremamente 

próximo, é o fato de esta contínua busca de eqüivalência, muitas vezes por nós já dita, 

revelada pelo crédito, ser um elemento dinamizador da expansão e realização do trabalho 

enquanto uma esfera da sociedade. Isto porque, para efetivar o processo de monetarização 

com dinheiro, visto que se dava sem dinheiro, o crédito exigia a formação do trabalho 

enquanto uma categoria que logicamente já estava posta como forma de sociabilidade, mas 

que, historicamente, estava em sua formação, e, enquanto modernização, gesta a divisão 

da totalidade em esferas, sendo a do trabalho uma importante e fundamental. Isto deriva, 

inclusive, da morosidade relativa que a circulação das mercadorias atingia no interior desta 

lógica econômica, pois que o crédito apontava-se como substituição do tempo de circulação 

(MARX, 1997). 

Como segunda derivação, há que se considerar a relação intrínseca entre a formação 

da esfera do trabalho com a da propriedade privada da terra. Não apenas como um aspecto 

jurídico, o que não significa menosprezar a sua importância, apenas trata-se de não ser 

nosso objeto neste exato momento, mas de considerá-la, na relação intrínseca com o 

trabalho, como algo determinado pela necessidade de se obter, a partir desta relação 

monetária e moderna, a realização da renda da terra. Em outras palavras, trata-se já, como 

diz Marx n´O Capital, de reter a renda da terra. Ou seja, o preço dos produtos e o trabalho 
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aqui realizado não é o determinante, mas sim determinado pela renda da terra e pela 

necessidade de realizá-la. 

Isto implica dizer que a capacidade produtiva da produção européia, ao exigir um dado 

montante de valor a ser pago na forma de preço aos seus produtos, deixava no interior da 

realidade colonial um rebaixamento do preço final dos produtos agrícolas para que fosse 

possível socializar monetariamente tal produção. Em outras palavras, o tempo de trabalho 

não pago, através do trabalho escravo indígena, ou mesmo dos colonos que trabalham por 

conta, passa como rebaixamento do preço final que, no processo de troca, passa aos 

produtos do reino. Isto especialmente por se tratar de gêneros de primeira necessidade que, 

ao serem consumidos nas minas, barateiam o preço da produção do ouro. Assim, o trabalho 

para esta atividade é pago com o trabalho colonial strictu sensu enquanto que à metrópole 

cabe a retenção do ouro através das trocas por suas mercadorias, como facas, espelhos, 

roupas, etc. 

Os conflitos, portanto, oriundos da expansão das áreas agrícolas no Planalto Paulista, ao 

longo do século XVIII, são decorrentes desta lógica desigual50, pois, diante disto, somente 

através do monopólio da terra é que torna-se possível a realização interna propriamente dita 

da renda da terra51. A própria expansão da cana de açúcar, no último quartel do século 

                                                      
50 Marx (1997), levando em consideração a formação de uma realidade monetária - onde o próprio 
dinheiro como meio circulante é posto como tempo de trabalho que será equiparado com os tempos 
de trabalho particulares - observa como que a descoberta do ouro na América nos séculos XVI e XVII, 
com sua conseqüente depreciação, acaba por enriquecer a classe industrial, em detrimento da classe 
proprietária de terra. Isto, derivamos nós, dado o fato de que a produção industrial acaba por captar, 
por sua desigual produtividade,  maior montante deste ouro. Deve-se ainda comentar que o 
monopólio do ouro é também, monopólio de tempo de trabalho que, posto na condição de 
eqüivalente geral ou de medida ideal, acaba por subjugar o outro ao trabalho para se ter dele partes 
alíquotas deste quinhão. Vejamos dois momentos em que Marx refere-se a esse fenômeno. Um 
primeiro, relativo ao séculos XVI e XVI, outro relativo ao período romano do século VII. És sabido 
hasta qué punto en los siglos XVI y XVII la depreciación del oro y de la plata, a raíz del 
descubrimiento de América, depreció la clase trabajadora y la de los terratienentes, mientras que 
encumbró [engrandeceu] a la de los capitalistas (en particular a los capitalistas industriais). Em um 
outro momento, referindo-se ao monopólio de ouro por castas romanas, no âmbito de lutas contra 
esta dominação, Marx (1997) expõe: Los senadores se resistian a dejar escapar de sus manos el 
instrumento por medio del cual manteniam al pueblo en la dependência la plus abjecte. (pp.  356 e 
359) 
 
51 Como nos esclarece Karl Marx, O Capital, Vol V, tomo III: Portanto, a diferença entre o valor e o 
preço de produção é =d, o excedente da mais-valia gerada por esse capital acima do que lhe é 
destinado pela taxa geral de lucro. Daí decorre que os preços dos produtos agrícolas pode estar acima 
do preço de produção sem que alcance o seu valor. Além disso, pode ocorrer, até certo ponto, 
elevação contínua de preço dos produtos agrícolas antes de seu preço ter alcançado seu valor. 
Decorre, igualmente, que só devido ao monopólio da propriedade fundiária o excedente de valor dos 
produtos agrícolas sobre seu preço de produção pode tornar-se fator determinante de seu preço geral 
de mercado. Decorre, finalmente, que nesse caso o encarecimento do produto não é a causa da renda 
da terra, mas a renda é a causa do encarecimento dos produtos. Se o preço do produto por unidade 
de superfície do pior solo = P+r, então todas as rendas diferenciais sobem com os correspondentes 
múltiplos de r, já que, segundo o pressuposto, P+r se torna o preço regulador do mercado." (p. 215) 
Não se trata, contudo, no Planalto Paulista, de uma produção capitalista, mas dado a sua inserção na 
reprodução do capitalismo mundial, esta lógica está posta. O trabalho escravo indígena aí presente, 
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XVIII52, decorre da forma valor enquanto uma forma de sociabilidade posta no colonial 

strictu sensu, pois que a partir do monopólio da terra pelo colono, estabelece-se um 

quantum de trabalho produtivo passível de trocas postas já na circulação dinâmica desta 

economia. 

Considerações Finais: 

Trata-se de observar que a particularidade de nossa formação social expressa sob vários 

aspectos, parece ter um fundamento comum. Aquilo que se realiza como moderno (relações 

sociais ancoradas no pressuposto monetário) e modernidade (subjetivação do processo 

objetivo) ao ser posto pela modernização (desenvolvimento das forças produtivas) passa a 

ser a forma particular destes elementos, determinada pela forma também particular de uma 

modernização que se faz num contexto mundial. Deste ponto de vista, a não realização da 

eqüivalência monetária sempre visada pode ser compreendida - ainda que aqui como uma 

hipótese analítica - como o elemento que irá fundamentar a particularidade do nosso 

moderno e da nossa modernidade. Ou seja, esta identidade do não idêntico é forjada, já, por 

uma materialidade (relações sociais de produção) que, na sua especificidade, especifica 

outros termos da relação. Ainda mais, o fato de se realizar aqui uma modernização 

retardatária, como já discutimos no primeiro item de nosso artigo, põe a formação entre 

moderno, modernidade e modernização numa relação temporal também específica, ou seja, 

pouco linear. Como os processos formativos aqui se deram de modo ainda mais sincrônico 

que em realidades de formação clássica, como a européia, dada a necessidade de 

atualização, recuperação ou dada a sua forma retardatária, o moderno aqui, antecede a 

própria modernização, de modo a se estabelecer como uma forma lógica que gesta o 

processo social, determinando uma sua subjetivação específica na forma de modernidade. 

Deste ponto de vista, a análise de qualquer processo formativo de nossa realidade deve 

comportar a compreensão da particularidade que nos faz um caso da regra. Sob o ponto de 

vista do moderno, como já o dissemos, este antecede a modernização, embora posto pela 

forma particular de ser desta. Esta antecedência é já um determinar da modernização que 

aqui, então, não se deu e, como tal, antepõe, em relação a si, o próprio moderno, isto é, a 

modernização determina aqui, negativamente, o modo de ser do moderno. Deste ponto de 

vista, os fenômenos daí derivados devem corresponder a esta especificidade, ao mesmo 

tempo que podem redefini-la. No que tange à relação disto à nossa urbanização - dada a 

mais do que íntima relação entre modernização e urbanização - é necessário apontar a, 

então, antecedência do urbano em relação à cidade e, por isso, a importância de se 
                                                                                                                                                                      
inclusive ao longo das décadas iniciais do século XVIII, é evidência da necessidade da redução do 
preço de produção na tentativa de realizar o valor desta produção agrária. 
52 Sobre a expansão da lavoura canavieira do Planalto Paulista na passagem do século XVIII para o 
XIX, ver, Tereza Schorer Petrone, Lavoura Canavieira em São Paulo. Expansão e Declínio (1765-
1851), SP, 1964. 
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compreender a contradição agrária urbana em nossa formação social, a ponto de que o 

agrário, na medida em que posto por uma lógica urbana, é já contraditório in nascendi. Isto 

posto, a própria urbanização não vai sem trazer isto como permanência e identidade 

contraditória de si. Em outros termos, a identidade da identidade e da diferença, como nossa 

identidade, é uma caminho possível de não nos arredarmos nas teias dos modelos 

explicativos, sem que para isso seja necessário dispensarmos as teorias e os teóricos 

clássicos. 
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