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Introdução 

Este estudo se propôs a pensar o conceito de região e também uma região 

propriamente dita. O conceito, vista a região como modo particular de viabilizar a 

produção de mercadorias numa realidade específica (tornada particular pelo mesmo 

processo), incluindo os “arranjos” políticos locais que gestavam a correlata acumulação 

que aquela produção acarreta, assim, particularizava-se numa região escolhida. Indo 

adiante, o conceito que buscamos de região correspondia ao estudo de uma mobilidade 

do trabalho e de uma mobilização do trabalho para realizar a produção de determinada 

mercadoria. No caso, a mobilidade visada e as relações sociais de produção em que se 

inseria eram a do colono e o colonato; a mercadoria a ser produzida, o café. Não se 

tratava, pois, da cafeicultura, mas de uma determinada cafeicultura, assente na 

exploração do trabalho preferencialmente do colono, sendo que o café também fora 

produzido pelo trabalho escravo. Nossa região estudada é, portanto, a região do 

colonato. Porém, mais concreta e particular ainda era a área que circunscrevemos dentro 

dessa região: a que viria a constituir o município de Olímpia-SP.   

Os termos assim apresentados devem ser devidamente problematizados e a 

tarefa não é fácil. A viabilização da produção de mercadorias, histórica e 

territorialmente determinada, que, a princípio, caracteriza a “região” não implica 

necessariamente no estabelecimento de uma região. A mercadoria, então, e sua forma 

social (forma-mercadoria) mais esconde do que revela o processo social que a produziu. 

O procedimento, no entanto, que se instaura com a mercadoria unifica uma totalidade 

cindida. É desse procedimento que deveremos partir, para a ele sempre retornar, 

evidenciando as particularidades cindidas e abstraídas.  



Tomamos, paralelamente às noções de mobilização do trabalho e acumulação 

que sustentarão a discussão sobre a região, o conceito de colonização para iniciar nosso 

percurso, porque, além de abarcar a aparente generalidade de uma ação do homem sobre 

uma área, conforme a noção de Maximilien Sorre, diz respeito diretamente a um 

processo que instaurou a nossa “história”, a do Brasil-colônia, bem como se relaciona 

ao significado que deu origem aos termos “colono” e “colonato”. Pela discussão do 

conceito de colonização, então, queremos diferenciar a acumulação primitiva que 

realiza a Colônia da acumulação (primitiva?) que se coloca com o colonato. 

O sistema de colonato só viria a se consolidar na década de 1870, portanto ao 

menos 50 anos após a Independência e ainda outros anos mais se considerarmos a vinda 

da família real para o Brasil (1808) como marco para o fim da Colônia. Diferenciá-los, 

Colônia e colonato, exige a compreensão de um processo mais amplo, o de ascensão do 

sistema mundial produtor de mercadorias e os sentidos dos seus processos particulares.  

 

Da crise prolongada à expansão cafeeira no Brasil pós-colonial: as regiões 

cafeicultoras de São Paulo na crise do escravismo 

 Restringindo nosso escopo à análise da expansão cafeeira em São Paulo, 

principalmente, procuraremos pensar a partir dela as implicações das transformações 

mais gerais pelo que o sistema mundial produtor de mercadorias passou. Internamente, 

a queda do exclusivo metropolitano e a Independência não seriam, por si, suficientes 

para modificar substancialmente a organização social que se produzira1.  

Não se trata exatamente de uma política deliberada, imposta pela potência 

industrial que se constitui (a Inglaterra), que inclui a princípio o questionamento do 

tráfico, como necessidade para ampliação do mercado consumidor, como o foi o 

questionamento do exclusivo metropolitano. A Revolução Industrial coloca, antes, uma 

relativização do trabalho escravo como o trabalho barato por excelência, uma vez que 

tenha consolidado o trabalho livre como categoria social. Nisto, em sua reprodução 

autonomizada (o que não quer dizer, de modo algum, autônoma, mas apenas com 

                                                 
1 “O Brasil não sairia tão cedo, embora nação soberana, de seu estatuto colonial a outros respeitos, e em 
que o ‘sete-de-setembro’ não tocou. A situação de fato, sob o regime colonial, correspondia efetivamente 
à de direito. E isto se compreende: chegamos ao cabo de nossa história colonial constituindo ainda, como 
de princípio, aquele agregado heterogêneo de uma pequena minoria de colonos brancos ou quase brancos, 
verdadeiros empresários, de parceria com a metrópole, da colonização do país; senhores de terra e de toda 
a sua riqueza; e doutro lado, a grande massa da população, a sua substância, escrava ou pouco mais que 
isto, máquina de trabalho apenas, e sem outro papel no sistema. Pela própria natureza de uma tal 
estrutura, não poderíamos ser outra coisa mais do que o que fôramos até então: uma feitoria da Europa, 
um simples fornecedor de produtos tropicais para seu comércio” (Prado Jr., 2000; 125). 



aparência de sê-lo), a Inglaterra prescindirá dos altos rendimentos propiciados pelo 

tráfico, passando o escravismo a lhe ser indiferente2.  

 Estando, assim, claro o motivo da persistência do escravismo, sendo a forma de 

se produzir mercadorias nas condições dadas de abundância de terras e escassez de uma 

superpopulação relativa, e ressaltando-se as limitações da Inglaterra em impor tal 

mudança numa organização social constituída e agora nacional3, resta indagar como o 

escravismo foi questionado, para, posteriormente, procurar-se compreender por que 

tinha que sê-lo.  

 Em poucas palavras, podemos resumir o curso político dos acontecimentos da 

seguinte maneira. Valendo-se do acordo de 1810 de que o tráfico português deveria se 

ater às colônias portuguesas, estava dado o pretexto para os cruzeiros ingleses 

apreenderem quaisquer embarcações transportando negros em alto mar. O policiamento 

seria dispendioso e incapaz de conter o tráfico, levando a Inglaterra, no famoso acordo 

de Viena que estabelece a paz continental na Europa (1815), a trocar o reconhecimento 

de seus exageros e o pagamento das referidas indenizações pela proibição do tráfico 

negreiro ao norte do Equador. Dois anos depois, pouco havia mudado com relação às 

práticas anteriores de ambos os lados, mas um novo acordo permitia a inspeção inglesa 

aos navios em alto mar, algo inédito nas relações internacionais. Mesmo com a 

crescente impopularidade do escravismo entre certos grupos urbanos, a situação mesmo 

se intensificara, aportando anualmente no Brasil cerca de 40.000 escravos.  

A Independência marcará nova tentativa inglesa no assunto. Necessitando do 

reconhecimento internacional de sua soberania, algo que os Estados Unidos 

prontamente atenderiam, diferente dos países europeus organizados na chamada Santa 

Aliança, a Inglaterra se colocaria como mediadora da questão, conseguindo o 

                                                 
2 “De um lado, a indústria inglesa adquire condições para competir livremente pelo mercado norte-
americano e mundial, dispensando a manutenção de um mercado consumidor forçado. De outro, com a 
autopropulsão atingida pelo capital industrial, declina a importância do excedente criado pelo tráfico, 
como fator de acumulação de capital. Correlatamente, reformula-se a inserção da economia açucareira no 
sistema inclusivo. O quadro de uma produção tendo por fulcro o tráfico negreiro é substituído por outro, 
no qual emerge, como fator ponderável de acumulação capitalista, a comercialização do açúcar mundial a 
que tende a Inglaterra” (Beiguelman, 2005; 15). 
3 “Na América Latina a situação é distinta: o capitalismo industrial inglês nem tem o mesmo poder, nem 
maior interesse na reorganização das economias nacionais; não tem o mesmo poder porque estava diante 
de Estados Nacionais, por mais fracos que fossem, e não de suas colônias; não tem maior interesse porque 
não surgem por aqui oportunidades de inversão de capitais suficientemente atrativas, isto é, capazes de 
concorrer tanto com as Colônias inglesas, quanto, e principalmente, com os países que atravessam 
vigorosos processos de industrialização (Estados Unidos, etc). Em outras palavras, o fraco ‘poder de 
difusão’ do capitalismo exercido sobre as nações latino-americanas há de ser explicado, em última 
análise, não pela ausência ou frouxidão da demanda externa, mas pelas dificuldades internas de 
organização de economias exportadoras vigorosas” (Mello, 1982; 48).  



reconhecimento do soberano português e a conseqüente aceitação geral da Santa 

Aliança: era o rei português quem concedia a independência ao Brasil. Em troca, a hábil 

manipuladora de toda a trama, exigirá medidas definitivas para o fim do tráfico 

negreiro, chegando-se a um acordo firmado em 1826. Conforme o acordo, em 1831, o 

Brasil promulga a Lei de 7 de novembro, proibindo o tráfico. No mesmo ano, a 

abdicação de D. Pedro I ao trono enfraquece a posição de negociação do governo com a 

classe dos proprietários rurais; a Regência, corporificando politicamente de vez o poder 

dessa classe se encarregará de tornar a lei letra-morta. A intensificação das atividades 

repressoras inglesas em alto mar, por sua vez, representam gradativamente mais uma 

afronta ao país como um todo, fortalecendo a posição escravista e aquela de aversão aos 

ingleses. As apreensões inglesas, entretanto, pouco afetavam a alta lucratividade do 

tráfico, depois de 1840 o número médio de escravos aportados no Brasil sobe para mais 

de 50.000 anuais. Em 1845, a questão chega a um ponto de inflexão incontornável, 

quando o direito de visita às embarcações em alto mar seria expirado, segundo o acordo 

em vigor desde 1831. Não conseguindo a renovação do direito, o Parlamento Inglês 

aprova o ato (Bill Aberdeen) que permite a apreensão de toda embarcação utilizada no 

tráfico, a revelia de qualquer acordo internacional porém representando uma 

prerrogativa para as ações unilaterais inglesas, que se intensificam como nunca. Era 

quase uma declaração de guerra. Diante da desorganização econômica decorrente, enfim 

o governo brasileiro cede, proibindo o tráfico em 1850, e cooperando em sua repressão 

(cf. Prado Jr, 1961; 145-157). 

Essa noção já consagrada dos referidos acontecimentos pode ser melhor 

problematizada a partir do debate posto por Paula Beiguelman (2005), sendo que Prado 

Jr. parece ressaltar de maneira exagerada o papel da potência inglesa na imposição do 

fim do tráfico. O estudo de Beiguelman, por outro lado, mostra como o debate interno e 

a polarização política entre os partidos Conservador e Liberal e o jogo de força entre a 

Coroa e a sociedade agrária levam a um resultado final que estava além das expectativas 

da própria Inglaterra, que não esperava ver o tráfico de fato cessado, mas forçava o 

reconhecimento de seu poder de inspecionar o comércio atlântico (cláusula dos 

indícios). Porém, um fundamento social para a dispensa do tráfico é a maior 

contribuição da autora.  

Beiguelman foge do esquema teleológico da necessidade do fim da escravidão 

após a Revolução Industrial e sua imposição pela Inglaterra, buscando na conjugação de 

três setores principais escravistas da economia nacional a explicação da extinção do 



tráfico. Para a decadente agropecuária cearense, a extinção do tráfico representaria 

apenas a elevação do preço dos escravos que já dispunha prontos para o tráfico 

interprovincial. Para a economia açucareira endividada, a questão se mostrava mais 

complexa, não havendo, em princípio, qualquer vantagem da extinção do tráfico, sendo 

que interromperia a especulação que reinava. Porém, essa mesma especulação 

mostrava-se, ao mesmo tempo, prejudicial e imposta aos fazendeiros. 

 O papel do tráfico ali levara a um controle maior dos traficantes sobre os 

fazendeiros. Numa economia, por assim dizer, consolidada e estagnada, o escravo 

representava o patrimônio preferencial para concretizar a acumulação, o que, ao longo 

do tempo, implicava num endividamento caso a produção não se mantivesse em 

patamares elevados. A escravaria tendia a ser abundante. O traficante, manipulando o 

preço desta mercadoria, podia, assim, desvalorizar o patrimônio acumulado pelos 

fazendeiros, ao mesmo tempo, que aumentava suas vendas, havendo a possibilidade 

inclusive de assumir as propriedades de fazendeiros endividados4.  

Assim, não deveria haver muita resistência ali à extinção do tráfico, porque esta 

levaria a uma valorização da propriedade dos fazendeiros5. Isto, sem maiores 

problemas, pode ser expandido para todo o Brasil: ainda que dificultasse a expansão das 

lavouras, a extinção do tráfico trazia o benefício da rápida valorização da propriedade 

escrava6.   

 Por fim, a terceira área a ser tratada é o Centro-Sul, para onde os escravos 

trazidos das demais províncias afluem após a cessação do tráfico, evitando uma 

interrupção do suprimento de braços. Passava a ser mais vantajoso para as províncias do 

Norte e Nordeste a venda do que a conservação dos quadros de trabalho escravo. 

Mesmo o setor açucareiro passa a dispor de seus excedentes de escravos, vendendo-os 

                                                 
4 “Com efeito, enquanto na fase de expansão da agricultura a demanda se faz essencialmente em função 
do quadro de trabalho requerido, na economia amadurecida ela tem como motivo precípuo a norma que 
define a riqueza como proporcional à escravaria. Em conseqüência, endividando-se sem contar com uma 
correlata produção agrícola, o fazendeiro fica mais facilmente à mercê do credor traficante e do 
especulador em escravos. Complementarmente, alternam-se os termos da discussão sobre a quantidade de 
braços introduzidos pelo tráfico: enquanto na fase de expansão o fazendeiro reclama da escassez, 
posteriormente passa a temer as manobras pelas quais o traficante, importando em larga escala, provoca 
uma desvalorização do capital empregado na lavoura. Esses conflitos, porém, não redundam em 
antagonismo ao próprio tráfico, cuja extinção paralisaria a especulação em escravos que se praticava” 
(Beiguelman, 2005; 22). 
5 “Nessas condições, dado o grau de suprimento já atingido, a extinção tráfico, sem ter sido reivindicada 
por nenhum dos setores da economia açucareira, não tendia contudo a provocar considerável resistência” 
(Beiguelman, 2005; 22). 
6 Complementar com essa discussão a vantagem apontada por Martins para os fazendeiros do Vale, 
quanto ao crédito hipotecário; também o estudo de Zélia C. Mello comprova esse padrão de acumulação 
em escravos então vigente. 



para o setor cafeeiro em expansão. Isto, em última análise, acaba por representar uma 

redistribuição dos proventos propiciados pelo café para tais províncias. Assim, pode-se 

avaliar que o tráfico era, de certo modo, dispensável, quando sua extinção foi 

concretizada, a pressão inglesa só fez por trazer a tona um conflito que se afigurava nas 

relações internas dos setores escravistas7. 

“Podemos, pois, considerar que, ao efetivar-se a proibição da entrada de 

novos escravos em território nacional, o tráfico já podia ser dispensado 

como fator de crescimento da economia” (Beiguelman, 2005; 23). 

* 

 Paralelamente a este longo processo que atinge os pilares do sistema colonial, 

em São Paulo e no Rio de Janeiro se organiza, no mesmo período, uma produção que, a 

princípio, pode ser correlacionada ao que definimos segundo a produção colonial. Já 

produzido sem fins comerciais, o café passará a ganhar atenção dos grandes 

proprietários rurais exatamente com a crise que instala no sistema colonial, notadamente 

(e antecipando-a) a crise da mineração.  

Até, então, a capitania de São Paulo se caracterizara como um grande 

entroncamento de vias, levando ao interior e articulando as diferentes regiões 

mineradoras de Minas Gerais e do Mato Grosso e Goiás ao litoral e à capital8.  

 Beneficiaram-se, entretanto, as cidades que se formaram nessas vias de 

comunicação, principalmente com o auge da mineração na capitania ao lado. Aliás, no 

período que cobre boa parte do século XVIII, São Paulo se restringirá a abastecer com o 

que puder os mercados consumidores de Minas Gerais, vendo um início de uma 

                                                 
7 “Em resumo, temos que a política repressiva inglesa à época em que o comércio negreiro para o Brasil 
se encerrou visava exclusivamente à assinatura de um tratado consignando a pesquisa de indícios – cuja 
inoperância para afetar estatisticamente o tráfico, aliás, já se podia antecipar. Entretanto, essa exigência, 
em si pequena, assumiu tal relevância que acabou fornecendo o terreno onde encontraria expressão, no 
plano político, um passo já inscrito estruturalmente, uma vez preenchidas condições determinadas. Ou 
seja, uma vez amadurecido, o problema do encerramento da especulação em escravos encontra no 
contexto das relações anglo-brasileiras o conveniente e já preparado quadro que o traz à tona” 
(Beiguelman, 2005; 43). 
8 “A colonização do território paulista se desenvolve por estrias que acompanham as vias de comunicação 
que levam do litoral para o interior do continente: para Minas Gerais, através das gargantas da 
Mantiquera; para Goiás, pelas planuras que bordam a ocidente o maciço central brasileiro; para Mato 
Grosso, pelo vale do Tietê, aproveitando o curso dele; para o Sul, pelos campos que se alargam até o 
Prata. (...) Zona de passagem, São Paulo não chegou a formar, no período colonial, vida própria; a 
pequena mineração de lavagem que aí se praticou nos dois primeiros séculos, a insignificante agricultura 
ensaiada, de caráter puramente local, não tiveram expressão alguma” (Prado Jr., 2000; 58-9). 



produção agrícola para tal9. Por outro lado, outras áreas da capitania viram suas 

populações partirem10. 

De um modo geral, a decadência do comércio de índios escravos com a 

consolidação do tráfico negreiro africano; o fornecimento de gado para o Rio de Janeiro 

passando a ser feito pelos Campos de Goitacases e depois pelo sul de Minas; a abertura 

de um caminho que ligava diretamente as Minas ao Rio de Janeiro, desviando também o 

antigo caminho de Goiás, que passa a ser feito pelo interior da capitania de Minas 

Gerais, e o mesmo se dará com o caminho de Cuiabá, articulando-se com Goiás, depois 

Minas e daí com o Rio de Janeiro; a emigração de paulistas para as Minas Gerais; todos 

esses fatores levavam a uma complicada situação econômica de São Paulo, nos últimos 

anos da Colônia11. “É só em fins do séc. XVIII que São Paulo começa a recuperar as 

forças exauridas em dois séculos de aventuras, e inaugura, na base mais estável da 

agricultura um período de expansão e prosperidade” (Prado Jr., 2000; 60). A 

transformação seria, entretanto, rápida e avassaladora12. 

 O cerne da transformação passa exatamente pela acumulação prévia que havia se 

dado naquelas áreas nas rotas do comércio com as Minas Gerais, ainda que tais 

caminhos tenham sofrido um sério abalo com a nova rota ligando diretamente a capital 

Rio de Janeiro às minas13. A acumulação propiciada pelas atividades de comércio, em 

                                                 
9 “A lavoura paulista recebeu impulso à produção de excedentes e passou a vender farinha, panos de 
algodão, redes, trigo, marmelo, etc. A criação e comércio de animais foi estimulada não só para 
fornecimento de carne e couros como para transporte” (Mello, Z. M. C., 1990; 43). 
10 “Os efeitos dinâmicos decorrentes da existência do mercado consumidor das Gerais refletiram-se na 
integração de diferentes áreas da economia colonial, a favorecer o desenvolvimento dos povoamentos 
situados nas rotas para as Minas: Penha, Moji das Crues, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá, Lorena, Atibaia e Bragança. (...) As cidades paulistas beneficiadas foram as ‘de estrada’, 
situadas nas rotas de comércio entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. (...) ... não se pode dizer o mesmo 
relativamente a outras áreas da qual emigraram muitos homens com destino às Gerais” (Mello, Z. M. C, 
1990; 44-5). 
11 “Já não eram, porém, suficientes os motivos capazes de animar as energias; já não havia riquezas a 
conquistar, nem homens em número bastante para lançar-se a empresas tão perigosas. (...) a penetração 
não partia mais de São Paulo, porém do Mato Grosso e do Triângulo Mineiro. As distâncias eram por 
demais longas, o isolamento por demais acentuado” (Monbeig, 1998; 94). A relação de distância aparece, 
portanto, motivada pela necessidade de realização de mercadorias. Como se podiam fazer tais “aventuras” 
e percorrer tais trajetos antes e agora eles ficam por demais longos? A relatividade que se coloca é a 
relatividade posta pelas novas vias de escoamento das mercadorias produzidas no interior da Colônia. 
12 “De 1797 a 1836 anda-se ainda devagar. Acompanha-se o caminho do burro, a trilha; procura-se o 
núcleo já habitado, para as experiências. Mesmo assim oito lustros bastam para abarrotar de cafeeiros 
todo o vale do Paraíba e parte das terras mais férteis das regiões próximas da capital, colonizadas pelo 
açúcar. 582.066 arrobas são colhidas neste último ano, sendo mais de 4/5 na zona norte e o restante na 
zona central” (Milliet, 1982; 25). 
13 “... os efeitos da atividade mineira não se fizeram sentir somente no desenvolvimento das cidades 
tributárias do comércio que se fazia com as Gerais. Propiciou pelas ‘correntes de comércio interior, as 
sementes das fortunas que ao tempo do governo de Morgado de Mateus atraíram os capitais de maior 
vulto na capitania paulista” (Mello, Z. M. C., 1990; 46). 



especial aquelas concentradas nas feiras de Sorocaba, e a concentração de escravos para 

a produção local de bens de consumo, também comercializados com Minas Gerais, e o 

posterior refluxo de escravos após e durante a crise da mineração constituíam todas as 

necessárias condições para a implementação da lavoura canavieira14 na virada do século 

XVIII para o XIX.  

“Com a lavoura açucareira, a economia paulista passou a se constituir em 

centro exportador, a apresentar as características típicas destas áreas na 

sociedade brasileira; ‘mas seria ilusório supor que a grande lavoura 

representa nesta fase o que há de ser em dias mais tardios: o elemento 

dinamizador por excelência da economia local’” (Mello, Z. M. C., 1990; 

48). 

 A produção açucareira do planalto paulista ainda teria que se impor sobre a 

produção do litoral paulista. Os caminhos que levavam ao porto de Santos dificultavam 

o escoamento do açúcar produzido, que se deteriorava com as chuvas no trajeto. A 

melhoria na demanda mundial pelo produto, decorrente das rebeliões nas colônias 

francesas produtoras de açúcar, juntamente com as medidas governamentais tanto de 

melhoramento do caminho do mar, como de obrigatoriedade de exportação do açúcar 

pelo porto de Santos favoreceram as áreas produtoras de açúcar do interior da capitania, 

ao passo que desestimulou as áreas produtoras de Ubatuba e São Sebastião15.  

“Nas primeiras décadas do século XIX, portanto, o dinamismo da 

economia paulista advém da cultura canavieira e do sempre presente 

comércio de gado e mulas, a constituir-se estas no único meio de 

transporte entre as áreas produtoras e o porto de Santos” (Mello, 1990; 

52). 

                                                 
14 “A análise sobre os níveis de riqueza da Capitania de São Paulo na segunda metade do século XVIII 
mostra algumas características importantes, as quais desejamos retomar aqui: cabe à capital da capitania o 
papel primordial quanto à riqueza; em segundo lugar, os maiores níveis de riqueza associam-se a homens 
de negócios e mercadores; finalmente, se os imóveis pouco valiam, a ‘essência do processo de 
acumulação de riqueza consistia, de modo geral, na atribuição dos recursos disponíveis para manutenção 
do estoque de bens de produção, representado essencialmente pelos escravos, a fim de garantir o status e 
a manutenção dos níveis mínimos de produção rural e artesanal indispensáveis à coletividade’” (Mello, 
1990; 48).   
Perissimoto é mais direto ao firmar as bases da acumulação prévia que permite a produção açucareira 
paulista no tropeirismo: “Do acúmulo de riqueza a partir do comércio de gado e muares, esses mercadores 
[tropeiros – CAB] começaram a investir no açúcar quando este produto tornou-se, em função de 
mudanças no mercado externo, uma atividade rentável” (Perissimoto, 1999; 69). 
15 “Tal proibição, revogada no governo de Melo Castro e Mendonça (1797/1802) e novamente imposta 
em 1804, favoreceu a região produtora de açúcar do interior da capitania – cujo centro principal 
compreendia as localidade de Piracicaba, Moji-Guaçu, Jundiaí, Itu, Campinas, Porto Feliz – e animou o 
comércio santista” (Mello, 1990; 50-1). 



 Também o vale do Paraíba, nesse período, ocupava-se com a produção de cana-

de-açúcar e com a engorda de gado, mas as plantações de cana já começavam a serem 

substituídas pelas de café. A população da capitania como um todo crescia, mas 

especialmente o número de escravos aumentava a olhos vistos, com a incorporação das 

áreas às dinâmicas de exportação de mercadorias agrícolas. O setor produtor de açúcar, 

centrado principalmente em Campinas, concentrava as fazendas com maior número de 

escravos, enquanto as fazendas do Vale ainda eram majoritariamente pecuaristas. “A 

lavoura cafeeira modificou substancialmente este quadro” (Mello, 1990; 54). 

“Passados dezenove anos [1836-1845] o panorama novo nos apresenta 

aspectos de pleno dinamismo. 2.737.639 arrobas de café enriquecem a 

zona norte [a do vale do Paraíba], cuja população aumenta concomitante 

de 40%. Ao mesmo tempo a produção da zona central triplica e se inicia 

o desbravamento da Mojiana e da Paulista, cujas produções respectivas 

se elevam então a 81.750 e 233.470 arrobas” (Milliet, 1982; 25). 

A conjugação de terras a serem exploradas, trabalho escravo para realizar tal 

exploração, recursos prévios para o início dessas explorações e condições para a 

concretização da empreitada, isto é, condições para levar a mercadoria produzida ao 

mercado consumidor, precisa ser analisada. Para tanto, dado que apontamos há pouco os 

caminhos da ocupação do planalto paulista e a acumulação que se vinha possibilitando, 

temos que agora focalizar a situação das terras a serem exploradas e dos escravos 

mobilizados para isso. Estamos, no que tange a ambas questões, num momento de 

transição, o que evidenciará que a questão da terra e a do trabalho são dois lados de um 

mesmo problema. 

A expansão cafeeira que até então se dera no vale do Paraíba, estendendo-se 

também pelas áreas adjacentes do sul de Minas, pelo norte fluminense e encontrando as 

áreas da capital paulista e de Campinas, valera-se da disponibilidade de terras a serem 

ali cultivadas e de um bom contingente de escravos, liberados das atividades 

mineradoras em franca decadência da capitania ao lado. Além disso, a proximidade à 

capital, Rio de Janeiro, e às zonas portuárias de São Vicente, Santos, Parati e Rio de 

Janeiro possibilitavam o escoamento da produção, realizado pelas tropas de muares. 

Tantas condições favoráveis, além do financiamento dessas lavouras propiciado pelas 

classes comerciantes do Rio e de São Paulo, levaram a uma impressionante ocupação do 

vale e um aumento vertiginoso da produção, que já se transformara na principal 



mercadoria de exportação do país, quintuplicando o produto entre 1821 e 1850, apesar 

dos preços em queda nas décadas de 1830 e 1840. 

Celso Furtado vê nisso a fase de gestação da economia cafeeira. Para ele, a baixa 

necessidade de capitalização na ativação da unidade produtiva e a utilização de recursos 

ociosos16 – terras abundantes, escravos de Minas Gerais e mulas para o transporte – 

explicam como essa expansão pôde se dar, apesar dos preços em baixa para a 

mercadoria17. Havendo terras a serem ocupadas, com pouca necessidade de 

investimentos de capital, bastava a incorporação da necessária “mão-de-obra” para a 

produção agrícola. Nesse contexto, apenas uma mudança na oferta de “mão-de-obra” 

poderia abalar o processo expansivo: 

“Organizada com base no trabalho escravo, a empresa cafeeira se 

caracterizava por custos monetários ainda menores que os da empresa 

açucareira. Por conseguinte, somente uma forte alta nos preços da mão-

de-obra poderia interromper o seu crescimento, no caso de haver 

abundância de terras” (Furtado, 2000; 119). 

 João Manuel Cardoso de Mello acrescenta ainda que o aumento da demanda 

internacional por café deve acompanhar um tal aumento da produção. Sendo que tal 

demanda surge com os novos hábitos instaurados pela Revolução Industrial, o café teria 

deixado de ser um produto colonial com a generalização do seu consumo. Para que essa 

generalização acontecesse, os preços tiveram que ser rebaixados para viabilizar o acesso 

à nova população urbana consumidora dos países recém-industrializados. Assim, os 

mesmos preços em baixa de que falávamos anteriormente são explicados. Porém, é a 

própria expansão do cultivo do café no vale do Paraíba que permite o rebaixamento dos 

preços e, por conseguinte, o aumento do consumo e, assim, o da demanda por mais 

café18. 

                                                 
16 “Ao transformar-se o café em produto de exportação, o desenvolvimento de sua produção se 
concentrou na região montanhosa próxima da capital do país. Nas proximidades dessa região, existia 
relativa abundância de mão-de-obra, em conseqüência da desagregação da economia mineira. Por outro 
lado, a proximidade do porto permitia solucionar o problema do transporte lançando mão do veículo que 
existia em abundância: a mula. Dessa forma, a primeira fase da expansão cafeeira se realiza com base 
num aproveitamento de recursos preexistentes e subutlizados” (Furtado, 2000; 118). 
17 “A baixa dos preços, entretanto, não desencorajou os produtores brasileiros, que encontravam no café 
uma oportunidade para utilizar os recursos produtivos semi-ociosos desde a decadência da mineração” 
(Furtado, 2000; 118). 
18 “A demanda externa, por conseguinte, não foi mero fator independente e inerte, sobre o qual a 
economia brasileira não teve a menor ação. Ao contrário, é a própria expansão da oferta brasileira que 
permite, em última análise, que a demanda se amplie constantemente e, ao mesmo tempo, estimule 
novamente, dentro de certas condições, o crescimento da oferta” (Mello, 1982; 56-7). 
 



 Tal explicação mostra uma dinâmica produtiva e de consumo, de fato, já 

diferenciada daquela que anteriormente analisamos para o sistema colonial. Agindo 

sobre a demanda e estimulando-a, a oferta de café não cumpre mais a lógica do 

monopólio comercial sobre mercadorias tropicais e, portanto, monopolizáveis. Trata-se 

de uma mercadoria para o consumo do proletariado industrial preferencialmente, que 

deve, pois, ser o mais acessível a este o possível, sendo que cumpre concorrer com o 

chá e não seria de suma importância para a reprodução daquela força de trabalho.  

 Uma outra “região” produtora de café, no entanto, preparava-se para adentrar 

nesse mercado. Quando a expansão cafeeira atinge as proximidades de Campinas, 

configurando o primeiro Oeste Paulista, também encontra ali essas mesmas condições 

favoráveis. Como vimos, a área em questão se consolidara, na virada para o século XIX, 

como a principal produtora de açúcar do estado. Uma acumulação prévia, pelas 

atividades comerciais ligadas especialmente aos tropeiros, possibilitou que estes 

investissem na produção de açúcar quando esta se tornou rentável. Com isso, já nas 

primeiras décadas do século XIX, Campinas era a cidade que mais tinha escravos19 na 

província. O aumento internacional da demanda do café, refletindo numa maior 

rentabilidade do produto e melhores condições de armazenamento levariam as famílias 

produtoras locais a transformar as fazendas produtoras de açúcar em produtoras de café. 

Teria início, a partir de então, uma expansão ainda mais impressionante das lavouras de 

café, agora sendo lideradas exatamente por essas famílias, que se tornarão a elite 

paulista do fim do século XIX até 193020.  

Também no que tange ao capital a vir a ser personificado por essas famílias e o 

dos fazendeiros do vale, uma e outra região se diferenciarão. Porém, esse capital decorre 

exatamente do maior grau de acumulação de que elas partem e que possibilita a 

chamada “marcha para o Oeste”, de que serão as principais investidoras e que, por sua 
                                                 
19 “Enquanto no Vale do Paraíba já predominavam as fazendas de café, na zona central imperavam os 
engenhos (Müller, 1923; 130-1). Esses estabelecimentos produtivos eram movimentados por um extenso 
plantel de escravos, a revelar também uma atividade econômica bastante sólida. (...) Uma das possíveis 
explicações para o maior número de escravos na região açucareira reside na própria atividade produtora 
de açúcar, já que o engenho exigia, pelo seu maquinário, grande quantidade de mão-de-obra” 
(Perissimoto, 1999; 70-1). 
20 “Quais seriam, afinal, essas famílias, e quais seriam as suas características essenciais? Os nomes são 
aqueles que aparecem em profusão na literatura: Silva Prado, Alves de Lima, Souza Queiroz, Queiroz 
Telles, Souza Aranha, Paes de Barros, Moraes Barros, Silva Telles, Sampaio Vidal, Almeida Prado, 
Álvares Penteado, Camargo, Camargo Aranha, Toledo Piza, Pacheco e Silva, Jordão, Queiroz de Lacerda, 
Nogueira, Amaral, Dias da Silva, Prates, Mello Oliveira, Cardoso de Mello, Arruda Botelho, Queiroz 
Aranha e outros (...). Famílias cujo capital inicial foi gerado na economia açucareira e no tropeirismo do 
final do século XVIII e início do século passado e que serviu para financiar a primeira grande expansão 
cafeeira no Oeste paulista, a partir de Campinas e outras cidades da ‘zona central’ do estado” 
(Perissimoto, 1999; 63). 



vez, gera um capital ampliado e diversificado, assim como decorre, principalmente, das 

condições que terão que ser geradas para essa expansão21. 

João Manuel C. de Mello irá enfatizar exatamente o caráter nacional dos 

controladores dessa dinâmica do “capital cafeeiro” que se forma. Assim, se num 

primeiro momento, reforçamos a analogia entre essa produção assentada no latifúndio 

escravista com a produção reproduzida no sistema colonial, há que se ressaltar que a 

queda do “exclusivo metropolitano” e a gestação de um Estado nacional modificam, em 

parte, o sentido da acumulação22. Essa acumulação, não deixando de realizar a 

acumulação de capital européia, passa a permitir diferentes ações de um Estado em 

consolidação, que serão de extrema importância no processo que passamos a analisar. 

 Assim, essa mesma expansão e seus protagonistas teriam, antes, que enfrentar 

exatamente aquele problema adiantado por Furtado. Dadas as condições favoráveis para 

a incorporação crescente de novas terras para o plantio dos cafezais, com a necessária 

acumulação prévia que tais famílias haviam concentrado em suas atividades com o 

tropeirismo e depois com a lavoura canavieira, com o aumento crescente da demanda 

externa por café, apenas um “aumento nos preços da mão-de-obra poderia interromper 

seu crescimento”. Aliado a tal barreira, impunha-se também a necessidade de resolver a 

questão do transporte dessa mercadoria, que seria produzida em áreas cada vez mais 

distantes dos portos. 

* * 

 Podemos agora, portanto, unificar os dois planos da análise do período. 

Chegamos, assim, juntos ao ano de 1850, quando o fim do tráfico negreiro e a expansão 

da cafeicultura, descendo pelo Vale do Paraíba e já no primeiro Oeste Paulista, são uma 

única realidade. 
                                                 
21 “Essa expansão, por sua vez, irá gerar o capital que, sobretudo a partir da década de 1860, migrará para 
áreas diversas de investimentos (ferrovias, casas comissárias, bancos, apólices da dívida pública, 
propriedades urbanas etc.). Portanto, famílias cujos portfólios eram diversificados e com grande presença 
de atividades urbanas. Assim, diferentemente dos antigos fazendeiros do Vale do Paraíba (zona paulista, 
mas tributária do porto do Rio de Janeiro), os ‘grandes fazendeiros’ do Oeste de São Paulo nem mais 
poderão ser definidos enquanto tais, seja em função da diversidade de suas atividades, seja pela sua 
existência preponderantemente urbana” (Perissimoto, 1999; 63-4). 
22 “Neste mesmo momento, a economia mercantil-escravista cafeeira assumiria seus traços definitivos: 
grande empresa produzindo em larga escala, apoiada no trabalho escravo, articulada a um sistema 
comercial-financeiro, controlados, uma e outro, nacionalmente. Estava, portanto, estabelecida no Brasil, 
uma economia nacional. A queda do ‘exclusivo metropolitano’ e, em seguida, a formação do Estado 
Nacional criaram a possibilidade de que se nacionalizasse a apropriação do excedente e de que se 
internacionalizassem as decisões de investir. O momento do surgimento da economia cafeeira, quer dizer, 
sua simultaneidade com a Revolução Industrial, a precocidade do desenvolvimento do capital mercantil 
nacional e da formação do Estado Nacional e, ademais, a existência de recursos produtivos, explicam por 
que se efetivou esta possibilidade mantendo-se o controle nacional do sistema produtivo” (Mello, 1982; 
57-8). 



 Durante a vigência das relações de produção assentadas na exploração do 

trabalho escravo, a monopolização da força de trabalho por parte do seu proprietário 

dizia respeito ao traficante ou ao comprador do mesmo, não ao próprio trabalhador, 

como patente na realidade em que o trabalhador é livre (Franco, 1984). Já observamos 

noutra parte que tal organização social fora exigida pela realidade de se constituir uma 

produção de mercadorias, frente um contexto de abundância de terras na colônia 

(Novais, 2005; Prado Jr., 2000; Mello, 1982 e Franco, 1984) e em que o trabalho livre 

mesmo na Europa não estava consolidado como categoria social (Franco, 1984), mas 

antes se consolidando pelo mesmo processo de acumulação primitiva (Marx, 1985, 

1990; Novais, 2005, 1969; Mello, 1982). Na unidade contraditória (Franco, 1984) que 

coloca o capitalismo industrial na Inglaterra e o sistema colonial no que viria a ser o 

Brasil, é, no segundo caso, o monopólio sobre o trabalhador que permite a produção, 

quando, no primeiro, é o monopólio sobre a terra que obriga o trabalhador a vender a 

sua força de trabalho. A terra, no período colonial, está praticamente destituída da 

condição de mercadoria, que pode vir a tomar. Isto constitui o último fator que resta 

para ser analisado na organização social do período colonial, para se adentrar nas 

prerrogativas para as necessárias transformações que levariam a uma nova ordenação 

das relações sociais de produção no Brasil.  

 Concedida pelo sistema de sesmarias, sua utilidade como meio de produção 

depende da compra do escravo. Sem ele, a concessão não se reverte em produção de 

mercadorias, impossibilitando qualquer acumulação. Vimos também que a posse da 

terra por uma população livre cada vez mais abundante na Colônia (e depois dela) não 

estava vedada e era mesmo aceita. Franco (1984) pensou essa massa marginal (cf. 

Antonio Candido, em The Brazilian Family) como economicamente dispensável 

porque, no geral, ela não era utilizada na grande lavoura e nem na grande mineração, 

deixando de cumprir o sentido da colonização (no sentido de Prado Jr., 2000, mas 

também de Novais, 2005), em ambas as suas implicações.  Nisto, Marx vê a distinção 

primordial entre colônia e metrópole, ao que apenas uma modificação substancial na 

apropriação da base fundiária poderia instituir uma produção de mercadorias sem o 

trabalho cativo23; a propriedade fundiária não estando formada não atua como 

                                                 
23 “O que faz da colônia uma colônia – aqui falamos apenas de autênticas colônias agrícolas – não é 
apenas a massa de terras férteis que se encontram em estado natural. É, antes, a circunstância de que essas 
terras não foram apropriadas, não estão submetidas à propriedade fundiária. Nisso reside a enorme 
diferença entre os países antigos e as colônias no que tange ao solo: a não-existência de direito ou de fato 
da propriedade fundiária, como observa bem Wakefield e, muito antes, Mirabeau père, o fisiocrata, e 



mecanismo de barreira ao acesso do trabalhador aos meios de produção nem de barreira 

ao investimento do capital e, portanto, de concorrência entre os proprietários de meios 

de produção (produzidos e não-produzidos). 

 Quanto a isto, novas perspectivas se abririam para transformações sociais neste 

sentido, exatamente na área que apresentava uma expansão, o Oeste Paulista. Mas a 

questão a que se propõe o estudo é como pôde cafeicultura paulista assumir o 

comportamento diferencial que tomou e que, por sua vez, modificou o padrão de 

reprodução das relações sociais de produção; alterando, com isso, a escravidão e o papel 

da terra nessa reprodução. Quanto a isto, o fato do desenvolvimento dessa produção ter 

se dado posteriormente e durante a queda do sistema colonial é de extrema relevância, 

bem como a relação da cafeicultura em formação com uma economia açucareira já 

plenamente estabelecida24. Para tal diferenciação, o estudo, por sua vez, tem que se 

voltar para o estabelecimento da grande imigração e para a abolição para compreender 

os marcos que possibilitam as mudanças. Nisto, não basta pensar tais mudanças como 

meras respostas ao estrangulamento da oferta de escravos ocasionado pela extinção do 

tráfico. 

 

A região cafeicultora do Oeste Paulista na vanguarda da crise do trabalho servil 

 A cessação do tráfico constitui um momento de inflexão da cafeicultura, uma 

vez que, como observamos, exige diversas medidas para preservar a base de exploração 

e produção da referida mercadoria, o café. Por um lado, o tráfico inter-provincial 

resolve em parte as necessidades dos fazendeiros do Vale do Paraíba. Ao mesmo tempo, 

o preço elevado dos mesmos permite, conforme a legislação do crédito hipotecário 

então vigente, angariar mais fundos para custear novos cafezais; a expansão das 

                                                                                                                                               
outros economistas anteriores já haviam descoberto. É indiferente se os colonos se apropriam 
simplesmente do solo ou se apenas pagam ao Estado, a título de preço nominal do solo, uma taxa por um 
título jurídico válido sobre o solo. Também é indiferente se colonos já estabelecidos são juridicamente 
proprietários da terra. A propriedade fundiária não constitui aqui efetivamente nenhuma limitação para o 
investimento de capital ou mesmo de trabalho sem capital; a apropriação de parte do solo pelos colonos já 
estabelecidos não exclui os recém-chegados da possibilidade de investirem seu capital ou seu trabalho em 
novas terras. Portanto, quando se trata de investigar como a propriedade fundiária atua sobre os preços 
dos produtos agrícolas e sobre a renda, aí onde ela restringe o solo enquanto campo de aplicação do 
capital, é um absurdo falar de colônias burguesas livres onde não existe o modo de produção capitalista 
na agricultura, nem sua forma correspondente de propriedade fundiária, sendo que esta última, de fato, 
não existe” (Marx, III, t. 2, 1986, cap. 45; 224-5). 
24 “Essa defasagem provavelmente incita a nova economia a um comportamento diferencial no que 
concerne ao investimento de excedentes. Desencadeado o processo, a etapa do capitalismo internacional 
que se inicia no último quartel do século XIX encontra os setores de vanguarda da economia cafeeira em 
condições de promover, sob sua liderança, uma intensa incorporação de trabalho de tipo assalariado, em 
diversos âmbitos do sistema” (Beiguelman, 2005; 13). 



lavouras é possibilitada e torna-se realidade. Porém, a mesma expansão requer a compra 

de mais escravos, ocasionando um círculo vicioso. Outras limitações, então, surgem 

para o prosseguimento da expansão ou mesmo a reprodução das lavouras no mesmo 

estágio por um tempo prolongado, como a reprodução dos escravos e o escoamento da 

produção. 

 Prado Jr. (1961) entende que se coloca o problema, pela primeira vez, da 

reprodução da massa de trabalhadores escravos internamente, argumento compartilhado 

na tese de Jacob Gorender. De fato, após 1850, parece ter-se comprometido com a 

possibilitação da reprodução dos escravos, em termos de expansão de sua população 

interna, algo que não podemos analisar no escopo deste estudo. Para isso, no entanto, o 

grau de exploração anteriormente exigido, privilegiando a “importação” de escravos 

homens e explorando-os de maneira extensiva e mesmo predatória, dificultaria esse 

procedimento; dadas as dificuldades de consolidação da família escrava. João Manuel 

C. de Mello (1982; 60-3), por sua vez, aponta para os custos que essa mudança 

representaria, obrigando os fazendeiros a pensarem na reprodução da família escrava, 

acarretando uma depressão da taxa de lucro e uma conseqüente elevação dos preços. De 

qualquer modo, a lei do ventre livre representará um óbice a esta alternativa25, em 1871. 

Tratava-se de uma libertação que não afetava diretamente o volume dos escravos, 

porém consistia em mais uma séria limitação à persistência do sistema escravista. 

Assim, encontrou forte oposição da lavoura como um todo, mas foi conduzida 

principalmente pela Coroa26.  

 Outras medidas, por outro lado, seriam tomadas para se minimizar o uso dos 

escravos em reparações de estradas, no transporte do café e de outras mercadorias e no 

beneficiamento do café, cada vez mais mecanizado. A própria expansão das lavouras é 

que ganharia impulso com as mesmas medidas, o que, por outro lado, acarretaria mais 

uma vez a necessidade de mais escravos.  

                                                 
25 “Com efeito, a libertação dos nascituros eliminou a possibilidade de virem a transformar-se as 
províncias exportadoras de escravos em criadoras (a exemplo dos breeding-states norte-americanos)” 
(Beiguelman, 2005; 48). 
26 Na passagem da medida, a Coroa terá um papel crucial, enquanto um racha no Partido Conservador 
mostra-se inevitável, conforme oscilava entre atender às pressões advindas de todos os setores da lavoura 
e ao interesse da Coroa pela reforma servil. Ademais, após o fim do tráfico a questão tensa entre 
Inglaterra e Brasil desloca-se para a situação dos africanos apreendidos. Negociações iniciadas em 1857 
levam a uma comissão mista em 1860 que termina, em 1863, sem qualquer resultado. A libertação dos 
africanos livres, em 1864, marca uma orientação da Coroa na direção de uma reforma servil: “A 
promulgação da lei do ventre livre se apresenta, pois, como resultante de um processo diretamente 
provocado pela Coroa” (Beiguelman, 2005; 58). 



Quanto ao uso do escravo como garantia aos empréstimos ainda não ficava 

solucionada a questão de uma nova garantia para o crédito hipotecário – “base do 

capital de terceiros necessário à manutenção e expansão de seus negócios” (Martins, 

2000; 30) –, que ficava atrelado à posse de escravos27 e restrito às áreas do entorno do 

Vale do Paraíba e serras de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Em 1873, o governo 

ampliaria o crédito hipotecário a todos os municípios dos estados de São Paulo, Paraná 

e Santa Catarina, porém, com uma importante novidade: o crédito teria como garantia as 

próprias fazendas e suas benfeitorias. A essa mudança é muito atribuída a expansão 

rápida da lavoura cafeeira na direção de Campinas e além, possibilitando um acesso a 

empréstimos, pois tal expansão demandava, acima de qualquer mentalidade progressista 

ou apego à terra, capital28. Como vimos, no entanto, essa mudança na legislação, antes, 

soma-se às condições de investimento daquelas famílias proprietárias de fazendas de 

cana-de-açúcar na área. 

 Se as mudanças nas legislações possibilitavam, por um lado, uma limitação à 

continuidade a longo prazo do tráfico interprovincial, com a lei do ventre livre; 

permitiam,  por outro, a mudança na base do crédito hipotecário, viabilizando o 

financiamento das lavouras atrelado às propriedades fundiárias ou mesmo às safras; e, 

ainda por outro, passava-se a incentivar a imigração; era ainda preciso solucionar outro 

entrave que se erguia contra a expansão dos cafezais, dado que a demanda externa por 

café seguia em alta. Tratava-se da impossibilidade crescente de fazer circular a 

totalidade das mercadorias produzidas. 

 

Ferrovias para a expansão cafeeira do Oeste Paulista 

                                                 
27 “Formalmente, a legislação territorial acentuara as garantias de negociabilidade das terras. Mas, isso 
não revogava a desimportância do mercado imobiliário em face do mercado de escravos” (Martins, 2000; 
30). 
28 Martins enfatiza sempre sua posição da sujeição dessa elite, também a campineira, ao capital comercial. 
Preferimos deixar em suspenso uma tal conceituação para tentar entender o processo histórico antes: 
“Essa expansão teria sido atribuída exclusivamente à mentalidade capitalista dos fazendeiros do oeste, em 
contraste com seus iguais do Vale do Paraíba, que não possuiriam tal atributo. É bem verdade que na 
região campineira desde o século XVIII havia surgido uma elite de plantadores de cana-de-açúcar, 
senhores de engenho, na qual tem origem algumas das principais fortunas modernas de São Paulo. 
Entretanto, a substituição da cana pelo café demandava capital. Os senhores de engenho mais abonados 
preferiam, no entanto, investir seus capitais no comércio e não na agricultura, procurando incrementar 
seus lucros nos setores intermediários. Todavia, tanto os fazendeiros de cana-de-açúcar do oeste quanto 
os fazendeiros de café do Vale do Paraíba dependiam do trabalho escravo e estavam, portanto, 
basicamente sujeitos à mesma forma de capital: a renda capitalizada. Personificavam, tanto num lugar 
como no outro, o rentista e o comerciante. Não só no oeste, mas também no Vale era possível encontrar 
capitalistas ativos, cuja orientação de modo algum baseava numa vinculação emocional à terra. Por outro 
lado, tanto no oeste quanto no vale era possível encontrar na mesma época escravistas empedernidos” 
(Martins, 2000; 30).  



 As condições de transporte, aliás, eram em si determinantes para esta lavoura e, 

a partir da década de 1840, passariam a ser tratadas como assunto de Estado. Emília 

Viotti da Costa (1998), analisando, em especial, os relatos e anais da Assembléia 

Legislativa da província de São Paulo, atesta as dificuldades de transporte até a década 

de 1860, acarretando prejuízos à lavoura. As reclamações vinham de toda parte e não 

dispunham apenas sobre a escassez de estradas. Em muitas partes havia, pelo contrário, 

muitas estradas, abertas pelos próprios fazendeiros para escoar suas produções, o que 

dificultava a manutenção de todas elas. Em outras, de fato, não havia uma sequer em 

boas condições, e “toda a circulação ficava interrompida” (Costa, 1998; 202). Feitas 

para a passagem de tropas de muares, não se tratavam de estradas carroçáveis, e mesmo 

a passagem de mais de uma tropa era dificultada. 

 Até mesmo a via que ligava a capital paulista ao litoral era de extrema 

precariedade. Até 1840, o traçado não permitia a subida de equipamentos ou cargas 

maiores do que uma mula pudesse carregar e era inclusive muito perigoso. Este traçado 

foi modificado seguidamente até 1862, mas ainda nessa data as chuvas tinham deixado a 

descida para Santos quase impraticável. Raramente um “carro” descia com 50 arrobas 

de carga, muitos animais morriam e a viagem levava de 10 a 12 dias, saindo da capital 

até o referido porto29. Os prejuízos eram diversos.  

As dificuldades nas viagens e a deficiência, como um todo, dos meios de 

transporte ocasionavam fretes muito altos, limitando os lucros dos produtores. A 

situação não era ignorada pela administração provincial, que, vale lembrar, era 

basicamente formada pelos maiores fazendeiros da época30. Durante todo o período, as 

medidas que se podiam tomar eram falhas porque improvisadas em torno de uma 

realidade de um aparelho estatal e um mercado de trabalho em formação, o que 

evidencia a dificuldade de medidas modernizadoras no contexto analisado. “Faltavam 

                                                 
29 “Havia sorvedouros, onde morriam animais aos cinqüenta e mais por semana. Nessa época, 
empreenderam-se consertos de vulto na estrada, ao mesmo tempo em que se tratava da melhoria do seu 
traçado. Até então, os carros que se ocupavam na baldeação de gêneros da capital a Santos não 
conduziam peso maior do que 40 a 45 arrobas, atingindo raramente 50 arrobas. Nunca se conseguia 
efetuar uma viagem ‘redonda’ em menos de dez a doze dias. No fim de cada viagem, os donos de tropas 
ou dos carros tinham que contar como certo o prejuízo de alguns animais empregados nesse transporte. 
Com as melhorias feitas naquela ocasião, considerava-se notável progresso o poder realizar-se a viagem 
redonda em oito dias, bem como a possibilidade de aumentar a capacidade de transporte dos carros para 
70 ou 75 arrobas” (Costa, 1998; 204). 
30 Somente em 1866, era criada a diretoria de obras públicas. Já em 1851, todavia, estipulava-se o peso 
máximo dos carros de eixo móvel para conservar melhor as estradas, principalmente nos períodos de 
chuva, mas tal medida dificilmente seria cumprida. 



engenheiros competentes, operários capazes, sem falar no problema de uma adequada 

repartição dos recursos financeiros” (Costa, 1998; 212). 

 Se não havia quem projetasse as estradas, mesmo com oferta de salários tidos 

por vantajosos, tampouco havia quem realizasse os projetos. Pensou-se, em 1843, em 

buscar africanos livres para tais empreitadas, pagando-se, nos primeiros anos, com 

comida e vestuário e, depois, com salários. O sistema não deu certo e utilizou-se, antes, 

africanos apreendidos ao tráfico ilícito e “libertados” formalmente. De 1843 a 1846, 

novas medidas chegavam a obrigar os fazendeiros a ceder 20% de seus escravos por dez 

dias para as obras. Projetos de colonização oficial visando cobrir a demanda de braços 

para tais construções foram se tornando mais aceitos. No mais das vezes, entretanto, 

fazendeiros preferiam, em dadas ocasiões, “alugar” seus escravos para tal fim. 

   Todos eram afetados pela desorganização do sistema vigente de vias de 

comunicação e nem mesmo um primeiro projeto de regionalização da província 

conseguia superar os mesmos obstáculos que se recolocavam: falta de um centro 

científico e de engenheiros, bem como de dados geográficos para orientar e projetar a 

construção das estradas; desorganização da administração e incapacidade de fiscalizar 

as obras; e também a rejeição de alguns fazendeiros em permitir que estradas passassem 

por suas propriedades. Com o aumento da produção que vinha se dando e dadas tais 

circunstâncias, conduzia-se, assim, a um colapso da circulação de mercadorias31. O 

transporte por tropas de muares não dava mais conta de conduzir uma produção 

crescente de café sem, com os seus custos, limitar quase ao máximo o lucro dos 

produtores. 

“Em 1863, o frete pago de Campinas a Santos chegava a 2$500 por 

arroba, esperando-se que a construção de uma estrada de rodagem 

pudesse reduzi-lo a um quarto, isto é, $540 ou $640 por arroba, no 

mesmo percurso. A Revista Comercial dava como preço médio de fretes 
                                                 
31 “À medida que crescia a produção, mais insuficientes revelavam-se as vias de comunicação. Os 
sistemas de transportes tradicionais não davam vazão à produção que aumentava em razão da demanda do 
mercado exterior. Já em 1855, reconhecia-se na Assembléia Legislativa de São Paulo que era impossível 
dar saída aos produtos da província. Os lavradores d café viam-se impossibilitados de exportar toda a sua 
safra, que ficava, em parte, retida nas tulhas, sujeita à fermentação e outros danos. Uma vez que um lote 
de bestas não conseguia (nas províncias do Vale do Paraíba) fazer o transporte de mil arrobas de café por 
ano e que raros eram os anos em que as bestas podiam trabalhar durante todo o período, tornava-se 
impraticável a permanência desse meio de transporte, em regiões que produziam, como as de 
Pindamonhangaba e Taubaté, mais de quinhentas mil arrobas anualmente. Quantos lotes de bestas seriam 
necessários para exportação dessa quantidade? Quanta mão-de-obra mobilizada, uma vez que a tropa 
exigia trato e que, para conduzi-la, era necessário, pelo menos, um tocador para cada lote de sete animais? 
Daí a impossibilidade de manter o sistema tradicional que, além de tudo, resultava extremamente 
oneroso” (Costa, 1998; 217).   



entre Santos e a capital 1$280 a 1$440 por alqueire ou 3$840 a 4$320 por 

animal, enquanto o preço médio da arroba de café oscilava entre 4$000 o 

ordinário e 7$200 o superior (Expilly, em sua obra publicada em 1863, dá 

como despesas de transporte de uma arroba de café 1$040 para o preço 

de 4$400), o que equivale dizer: um terço é consumido pelo transporte” 

(Costa, 1998; 218). 

 É nessas condições que a construção de ferrovias surge como solução para o 

barateamento do frete, principalmente, do café. Estimava-se que se poderia diminuir em 

um terço os custos com o transporte da mercadoria, com a construção das vias férreas.  

 Possibilitar a construção das mesmas, por sua vez, exigiu uma união da classe de 

produtores de café, que nunca havia sido necessária. As companhias ferroviárias, 

excetuando-se a São Paulo Railway Company, que ligava a capital a Santos e era de 

capital inglês, todas surgiram no sistema de ações compradas por esses fazendeiros32.  

* 

 A mera congregação dos recursos dessas várias famílias, no entanto, tampouco 

seria suficiente para tais empreendimentos. A lei ferroviária de 1852 criava, para isso, as 

condições para que os financiamentos para as empresas ferroviárias tivessem a garantia 

de juros de 5% ao ano para os capitais investidos nas ferrovias. O governo provincial 

adicionaria a garantia de mais 2%, alcançando um total de 7% de juros ao ano.  

“É indiscutível, também, que o Estado brasileiro, ao conceder garantia de 

juros aos investimentos externos em ferrovias, assegurando ao capital 

estrangeiro rentabilidade certa a longo prazo, desempenhou um papel 

essencial. Em suma, o entrelaçamento do capital mercantil nacional com 

o capital financeiro inglês, tornado possível e estimulado pelo Estado, 

começa por explicar o extraordinário surto ferroviário da segunda metade 

dos 60” (Mello, 1982; 80-1). 

  Enquanto em 1867 era inaugurado o prolongamento da capital a Jundiaí, que 

reduziria drasticamente o frete daquela localidade a Santos de 2$000 para $460, as 

tropas de mulas continuavam a circular nas estradas para além dessa estação final. 

Entretanto, os esforços das antigas famílias de fazendeiros das áreas vizinhas já 

                                                 
32 “O novo investimento estava muito longe da mera organização de tropas, atividade conhecida e 
exercida por vários dos grandes fazendeiros. A sua dimensão técnica e escala impediam iniciativas 
puramente individuais. Ao contrário, exigiam o desenvolvimento de um ‘espírito associativo’ que 
congregasse recursos de várias famílias. Em função disso, diz Saes, a ferrovia surge na forma de grande 
sociedade por ações, procedimento adotado em vários outros investimentos” (Perissimoto, 1999; 75). 



articulavam, pelas companhias Paulista33 e Mogiana34, a extensão das linhas. Em 1872, 

os trilhos da Paulista chegavam a Campinas e, em 1876, a Rio Claro. A Mogiana, já em 

1882, ligava Campinas a Moji-Mirim, com ramal para Casa Branca, São Simão e 

Ribeirão Preto. A Ituana ligava Itu a Jundiaí, já em 1873, indo depois na direção de 

Piracicaba; a Sorocabana alcançou Botucatu, em 1876. Não é, assim, de se espantar que 

as mesmas cobrissem os ditos “caminhos do café”35 daqueles mesmos fazendeiros e 

que, dada a futura expansão das mesmas, também eles se colocassem como os grandes 

pioneiros da “marcha para o Oeste”.   

* * 

 Com isso, podemos ver como se processa o estabelecimento das condições que 

permitirão a rápida expansão da cafeicultura para o Oeste Paulista. Os principais fatores 

que buscamos evidenciar foram a limitação do escravismo após o fim do tráfico 

negreiro em 1850, e a lei do ventre livre, em 1871; a maneira como a terra, tornando-se 

mercadoria, poderá substituir o escravo como garantia dos financiamentos às novas 

lavouras; além, é claro, da questão do escoamento da mercadoria café, limitado então 

pelos altos custos e riscos das tropas de muares. A concretização dos investimentos em 

ferrovias, pelas sociedades de ação em conjunto com o próprio Estado, evidenciam, por 

outro lado uma nova postura do capital inglês, com relação ao país. Nesse momento de 

ascensão de uma nova fase de produção, que seria chamada de “Segunda Revolução 

Industrial” (cf. Mello, J. M. C., 1982; 49-50), os financiamentos às construções das 

ferrovias eram, pois, realizados por bancos ingleses, com a garantia de juros dada pelo 

governo brasileiro, evidenciando-se o atributo da dívida pública como alavanca da 

                                                 
33 “Em 30 de janeiro de 1868 ocorreu a reunião que fundou a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, 
inaugurada, no trecho Jundiaí-Campinas, em agosto de 1872. Foi iniciada com 25 mil ações distribuídas 
entre 654 subscritores. Entre eles, os principais eram: Joaquim José dos Santos Silva (Barão de 
Itapetininga) e Vicente de Souza Queiroz (Barão de Limeira), com mil ações cada; José Ferraz Campos 
(Barão de Cascalho) e Antonio Paes de Barros (Barão de Piracicaba), com 600 ações cada; José 
Estanislau de Oliveira (Barão de Rio Claro), Francisco A. Souza Queiroz (Barão de Souza Queiroz), Luís 
de Souza Barros, Martinho da Silva Prado e Nicolau Vergueiro, com 500 cada. Além deles, fizeram parte 
da Paulista Antônio da Silva Prado, seu presidente por longos anos, os irmãos Souza Aranha, Antônio 
Pompeu de Camargo, Floriano de Camargo Penteado, membros da família Mello Oliveira, o conde do 
Pinhal (Antônio Carlos de Arruda Botelho), entre outros” (Perissimoto, 1999; 75-6). 
34 “A Companhia Mogiana, inaugurada em 1875, revela a mesma formação de capitais. Na sua primeira 
diretoria encontramos nomes como os de Martinho Prado, Francisco A. de Souza Queiroz, Clemente 
Falcão de Souza Filho, Bernardo Avelino Gavião Peixoto, Inácio Wallace da Gama Cochrane e um dos 
seus principais membros, Antônio de Queiroz Telles. Ao lado deste último, os principais acionistas da 
Mogiana eram a família Prado, a Companhia União Paulista, presidida pelo Barão de Tietê (João Manuel 
da Silva) e José Estanislau do Amaral, todos ligados à atividade agrícola, ‘capitalistas’ e proprietários” 
(Perissimoto, 1999; 76). 
35 “A produção cafeeira de uma dada zona era o critério a partir do qual se decidia se ela seria ou não 
cortada pelas ferrovias. Mesmo a Sorocabana passará mais tarde a depender fundamentalmente do café 
para a composição de sua receita” (Perissimoto, 1999; 74-5). 



modernização. Mais do que isto, no entanto, o capital inglês era o acionado para a 

construção propriamente dita das mesmas, aplicando nisto seus meios de produção, 

materiais e sob a direção de engenheiros ingleses. 

 Não fosse isso o bastante para deixar claro o papel decisivo do Estado no 

processo de expansão da cafeicultura para o Oeste e também o papel decisivo do próprio 

Oeste Paulista e seus representantes (também eles, como se viu, personificando 

simultaneamente o mesmo Estado), portanto de modernização, falta, ainda, o ponto 

essencial da discussão que se procura aqui realizar. A saber, o da transição final do 

trabalho escravo para o trabalho livre. 

 

Colonato e colonização sistemática na crise final do escravismo 

 A situação, portanto, caminhava para o desfecho esperado após a cessação do 

tráfico negreiro; com ele, o escravismo fatalmente ruiria: “abolido o tráfico, a 

escravidão lhe seguiria o passo a curto prazo” (Prado Jr., 1961; 147). Entretanto, ainda 

que condenada, a escravidão não seguiria o passo de extinção do tráfico a tão curto 

prazo, persistiria por ainda quase 40 anos, exatamente pelas razões de resistência que se 

colocaram: o tráfico inter-provincial, o crédito hipotecário atrelado ao escravo 

(aumentando com o preço deste) e a ausência de um sistema de exploração de trabalho 

substituto. Porém, a situação exigia, e de longe já isso se notara, um mecanismo de 

transição que não inviabilizasse a produção de mercadorias, notadamente do café.  

É aí que entra uma nova noção de colonização; agora, como se nota, colocada 

não pela unidade contraditória da produção mercantilista, mas, antes, de uma nova 

realidade cindida, a posta exatamente pela Revolução Industrial. Muitas experiências 

com a introdução de trabalhadores imigrantes livres já vinham sendo tentadas, sem 

muito sucesso, até que o sistema de colonato foi conformado e uma política de 

imigração de massa implementada pela província de São Paulo. Isto operaria uma 

importante diferenciação entre as áreas mais novas do Oeste da província, as áreas do 

Oeste mais antigo próximo a Campinas e o Vale do Paraíba. As mudanças no padrão de 

reprodução do Oeste da província de São Paulo terão papel fundamental na passagem 

final da reforma servil, possibilitando, afinal, a supressão da escravidão porque o surto 

imigratório já vinha ali sendo efetivamente utilizado num novo sistema de trabalho, o 

colonato. 

  

 



O colonato é, no entanto, o resultado de um processo, apesar de ser também, 

como indica o parágrafo anterior, o início de outro. Resulta, dessa maneira, não apenas 

da constelação de eventos que vimos elencando e que constituem, como um todo, a crise 

do escravismo, mas resulta ainda da opção de alguns fazendeiros do Oeste paulista por 

tentar experiências com o emprego de trabalhadores imigrantes quando o tráfico 

interprovincial ainda podia provê-los com escravos. Aliás, o trabalho escravo e o do 

imigrante livre conviveriam, lado a lado, nesse período36. 

As primeiras dessas experiências teriam sido tentadas pelo senador Nicolau 

Pereira de Campos Vergueiro, já em 1840, na sua fazenda Ibicaba, em Limeira (cf. 

Buarque de Holanda, 2004; 289-308). Fracassada a primeira tentativa, em 1847, outra 

maior seria realizada pela já constituída firma Vergueiro & Cia, formando-se na mesma 

fazenda a colônia “Senador Vergueiro” com 423 colonos alemães, mandados vir pelo 

governo imperial, com as despesas de viagem pagas pela firma (Beiguelman, 2005; 95).  

O mesmo senador empreenderia fortes esforços para convencer o Estado a 

subvencionar parte das passagens e amenizar as dívidas, que representavam a principal 

fonte de atritos entre colonos e fazendeiros – sendo que outros vinham seguindo os 

passos do senador, contratando inclusive a sua firma para trazer imigrantes, depois do 

relativo sucesso dessa experiência (Stolcke, 1986; 20). Por outro lado, a comissão que a 

sua companhia passou a cobrar – também, é claro, repassada ao trabalhador imigrante –, 

bem como taxas de juros, cada vez mais duras, foram incorporadas às dívidas, chegando 

a 12%, cobrados a partir da chegada, tornaram os contratos mais onerosos para os 

imigrantes. Além disso, como forma de manter toda a família no trabalho na fazenda, a 

dívida passou a incidir sobre toda a família. Também, para aumentar o número de pés 

de café que os mesmos cuidariam, os imigrantes foram afastados das tarefas de 

beneficiamento. O número de imigrantes, em 1855, chegava a 3.500, no estado. 

Entre o contrato de locação de serviços e o de parceria, os colonos logo 

preferiram o segundo, por apresentar a vantagem de receberem 50% em participação 

nos ganhos líquidos, apesar do repasse para o trabalhador de todas as despesas com o 

transporte dos imigrantes desde os seus países de origem até Santos e depois até a 

fazenda, incluindo juros com outros adiantamentos feito pelo fazendeiro aos 
                                                 
36 “Na maioria dos casos, o trabalho livre coexistia com a escravidão. Todas as tarefas, à parte o cultivo e 
a colheita do café, e que se considerava exigirem supervisão constante ou serem impróprias para a 
parceria, continuavam a ser realizadas por escravos. Tais tarefas incluíam a preparação do solo para 
culturas variadas, o plantio de novos pés de café, o plantio de culturas anuais para o consumo da fazenda 
e o beneficiamento do café” (Stolcke, 1986; 21-2). Tais tarefas seriam mais tarde, após a abolição, 
realizadas por camaradas. 



trabalhadores, além de outras cláusulas37. Os trabalhadores eram obrigados, ainda, a 

permanecer na fazenda até quitar as dívidas, o que deveria acontecer, segundo o 

previsto, em quatro anos.  

Frente ao constante abandono das fazendas pelos colonos contratados e o não 

pagamento das dívidas, os fazendeiros responderam com contratos ainda mais ríspidos. 

O resultado do aperto das novas medidas para segurar o trabalhador imigrante na 

fazenda, nos novos contratos firmados, com vistas principalmente a garantir o retorno 

do investimento dos fazendeiros, foi uma diminuição ríspida dos rendimentos do 

trabalhador, sobretudo pelo peso representado pelas dívidas iniciais e os juros sobre 

elas. Como conseqüência, o descontentamento dos imigrantes assim contratados chegou 

a provocar revoltas, como a fazenda Nova Olinda, perto de Ubatuba, e a da fazenda 

Ibicaba, ambas em 1856. Além da queda dos rendimentos, as queixas recaíam sobre as 

condições das roças de subsistência, de moradia e sobre as fraudes dos administradores 

nos cálculos dos lucros. A desilusão do trabalhador descambara, pois, em revolta. 

“Antes, a introdução do trabalho livre requeria um desembolso de capital 

cuja amortização exigia um nível de exploração que os fazendeiros não 

tinham condições de impor. O contrato de parceria não encaminhou 

adequadamente o problema de se criar uma força de trabalho confiável” 

(Stolcke, 1986; 24). 

Justificando o emprego da parceria como medida de dispersão dos riscos da 

experiência, frente às incertezas da cafeicultura que se instalava no Oeste paulista38, 

Stolcke viu o fracasso do sistema, que preconizava o incentivo ao trabalhador como 

fator de aumento do rendimento do mesmo39, exatamente na desmotivação que o 

                                                 
37 “Os trabalhadores cuidariam de um número não-especificado de pés de café, e o fazendeiro lhes cedia 
um pedaço de terra onde cultivariam suas próprias culturas alimentares. Além disso, os imigrantes 
recebiam gratuitamente uma casa” (1986; 20). 
38 “A parceria, numa situação de mão-de-obra escassa e dispendiosa, é, de fato, mais eficiente que o 
trabalho assalariado, desde que o empregador tenha o poder político de impor uma divisão lucrativa. É 
uma forma de utilização do trabalho semelhante a um sistema de trabalho por produção cuidadosamente 
negociado, uma forma de assegurar um esforço adicional por parte da mão-de-obra, de fazer com que os 
trabalhadores trabalhem mais e melhor, em troca de apenas um pequeno acréscimo na remuneração total, 
acima da dos trabalhadores assalariados. A remuneração em forma de uma proporção da produção 
constitui um incentivo para que o trabalhador intensifique o seu esforço, visto que sua renda dependerá do 
montante produzido. Ele cultivará com maior cuidado, novamente porque parte do resultado reverterá 
para ele mesmo. Além disso, a supervisão necessária será insignificante, na medida em que o controle do 
trabalho será exercido pelo próprio trabalhador” (Stolcke, 1986; 25-6). 
39 Combinado ao incentivo de receber pela produtividade, os fazendeiros trataram de assegurar que os 
colonos devessem constituir unidades familiares de trabalhadores, para aumentar o seu número (sempre 
insuficiente) com o menor custo possível, assegurando que o colono, junto com sua família, daria conta 
dos pés de café que fora encarregado, sobretudo na colheita. Também, a auto-subsistência dos 
trabalhadores, com o cultivo de suas próprias roças, contribuía, ainda mais, para diminuir os custos da 



endividamento ia causando no colono. Beiguelman, por sua vez, acrescentará como 

razão dessa desmotivação um ponto do contrato que dizia respeito à plantação de 

alimentos do colono como separada do cafezal, o que dificultava o trabalho destas 

simultaneamente ao trabalho no trato no cafezal40. Seja qual fosse o motivo, de fato, “o 

sistema se revelava frustrante para ambas as partes” (Beiguelman, 2005; 97). De um 

lado, colonos endividados e desmotivados; do outro, fazendeiros descontentes com os 

rendimentos do trabalho do colono e preocupados com o não-pagamento das dívidas 

dos mesmos (Beiguelman, 2005; 98-9; Stolcke, 1986; 25-8). Enfim, as revoltas eram 

gradativamente mais freqüentes e assistia-se ao progressivo desinteresse dos fazendeiros 

com a implantação do trabalho livre imigrante. 

Stolcke, no entanto, antes de delinear uma situação de recusa gradual ao 

trabalho, diferente de Beiguelman e a justificativa por ela apresentada para a 

desmotivação do colono pelo veto à cultura alimentar intercafeeira, vê a maioria desses 

colonos (parceiros) dedicando-se às culturas alimentares, em detrimento do trato no 

café41.   

Gradativamente, todavia, o contrato de parceria foi abandonado e substituído por 

um contrato de locação de serviços. Tentando reparar as possíveis lacunas do contrato 

anterior que haviam levado à queda de produtividade42, o novo contrato apresentava 

algumas medidas. Eram elas, basicamente, a substituição do pagamento de 50% dos 

ganhos líquidos por uma cota fixa sobre o café colhido, a fim de evitar as fraudes de 

contabilidade. Além disso, foi estipulado o tamanho da roça de subsistência 
                                                                                                                                               
unidade familiar:“Reduzindo os custos da mão-de-obra por unidade, em comparação com o trabalho 
assalariado, a parceria deve inicialmente ter-se apresentado aos fazendeiros como o substituto mais 
adequado para o trabalho escravo. O elemento de incentivo deve ter parecido uma alternativa satisfatória 
à coerção que obrigava os escravos ao trabalho. A questão não era simplesmente a de resolver problemas 
potenciais na oferta de mão-de-obra, mas de fazê-lo de forma lucrativa” (Stolcke, 1986; 27). 
40 “Segundo as declarações do próprio Vergueiro no Senado Imperial, o colono só entrava no cafezal 
depois de derrubado o mato, plantado o café e tratado por quatro anos. Tentava assim o senador justificar 
a impossibilidade de remunerar, mais do que fazia o sistema de meação, um braço que participava de 
maneira relativamente restrita. Essa organização, entretanto, na verdade privava o colono de uma 
oportunidade econômica de que se valerá quando, mais tarde, lhe for entregue o trabalho essencial da 
cafeicultura – ou seja, o usufruto das terras intercafeeiras, que ele explora simultaneamente com o 
trabalho do cafezal, sem a dispersão que a concessão de pequenos lotes afastados (e freqüentemente de 
terras já impróprias para a cultura) acarretava” (Beiguelman, 2005; 97). 
41 “O contrato deixava em aberto o número de pés de café a serem tratados por cada família e o tamanho 
da sua roça de subsistência, que inicialmente seriam de decisão dos próprios colonos. Isso permitiu que, à 
medida que os imigrantes se desinteressavam em quitar suas dívidas no prazo esperado, eles desviassem 
cada vez mais seu trabalho para as culturas alimentares. Embora muitos observadores tenham chamado a 
atenção para a alegada preguiça e falta de interesse dos imigrantes, o que de fato ocorria era, não tanto, 
uma subutilização absoluta da capacidade de trabalho, mas sim uma alocação alternativa de trabalho nas 
culturas alimentares” (Stolcke, 1986; 29). 
42 “A fim de tratar com os problemas correlatos de controle da produtividade e amortização da dívida, a 
parceria foi gradualmente substituída por um contrato de locação de serviços” (Stolcke, 1986; 32). 



proporcionalmente ao número de pés tratados, para evitar o desvio do trabalho do 

cafezal para as culturas alimentares. O que não foi resolvido, entretanto, foi a questão 

do endividamento do imigrante.  

 Pelo contrário, os fazendeiros lançaram mão de uma lei de locação de serviços 

de 183743, que estipulava punições severas para o trabalhador que não pagasse suas 

dívidas, incluindo a prisão e trabalhos forçados. Também, apertava-se o cerco contra o 

abandono das fazendas, seguindo a mesma legislação punitiva.  

 Essas medidas, porém, pouco podiam fazer para aumentar a produtividade; ao 

passo que podiam obrigar o imigrante a permanecer na fazenda e a pagar a dívida, nada 

dispunham no sentido de obrigá-lo a trabalhar, levando, ao contrário, a uma piora na 

qualidade do trabalho: 

“Enquanto os imigrantes estivessem dispostos a permanecer na fazenda, 

pouco podiam fazer os fazendeiros para obrigá-los a trabalhar, exceto 

pela coerção direta, o que eles sabiam que poderia produzir resultados 

desfavoráveis. 

A produtividade no café continuou a ser baixa44. (...) 

E mais, a qualidade do trabalho parece ter-se deteriorado sob o contrato 

de locação de serviços. (...) Há evidências de que, sob o contrato de 

locação de serviços, embora os imigrantes se empenhassem em colher o 

máximo possível de café, tendiam a negligenciar as carpas” (Stolcke, 

1986; 34-5). 

 

Evidencia-se, com isso, a situação complicada que Wakefield encontrou na 

aplicação das leis de exploração da força de trabalho nas condições de acesso aos meios 

de produção não-produzidos (terra); o caso, entretanto, por ele apontado é o “drama” de 

capitalistas nos Estados Unidos.  

                                                 
43 “Contudo, a aplicabilidade dessa lei na parceria se mostrara duvidosa. Assim, mais uma razão para que 
os fazendeiros preferissem o contrato de locação de serviços era seguramente o seu desejo de se valerem 
de sanções penais mais severas, contidas na lei de locação de serviços de 1837” (Stolcke, 1986; 33-4). 
44 “O número médio de cafeeiros cultivados por um trabalhador variava de 566 a 813 pés. Quanto maior a 
capacidade produtiva da família (famílias com uma proporção c/p entre 1,0 e 1,4) menor o número de pés 
de café tratados por cada trabalhador na família. A produtividade no café por trabalhador era baixa, 
especialmente quando comparada à média usual de 2000 e 2500 pés tratados, a partir da década de 1890, 
por trabalhadores que também produziam simultaneamente culturas alimentares. Além disso, as famílias 
que dispunham de uma capacidade produtiva comparativamente maior eram as que menos se 
empenhavam no cultivo do café” (Stolcke, 1986; 35). 



“A população absoluta cresce aqui muito mais rapidamente que na 

metrópole, pois muitos trabalhadores já chegam adultos ao mundo, e 

mesmo assim o mercado de trabalho está sempre subabastecido. A lei da 

oferta e procura de trabalho desmorona. (...) Essa constante 

transformação dos trabalhadores assalariados em produtores 

independentes, que em vez de trabalhar para o capital, trabalham para si 

mesmos, e em vez de enriquecer o senhor capitalista, enriquecem a si 

mesmos, repercute de forma completamente prejudicial sobre as 

condições do mercado de trabalho. Não é apenas o grau de exploração do 

trabalhador assalariado que fica indecentemente baixo. Este última perde 

também junto com a relação de dependência, o sentimento de 

dependência em relação ao capitalista abstinente” (Marx, 1985, I, t. 2, 

cap. 25; 298). 

 Decorrem daí os “problemas” que Wakefield enxerga para a produção capitalista 

nas colônias. Uma oferta de trabalho insuficiente e irregular, não adiantando que o 

capitalista “importe” trabalhadores da Europa, leva, afinal, a um “bárbaro sistema de 

dispersão”, na visão de Wakefield. “A fragmentação dos meios de produção entre 

inumeráveis proprietários economicamente autônomos elimina, com a centralização do 

capital, toda a base de trabalho combinado” (Marx, 1985, I, t. 2, cap. 25; 299).  

No caso que vimos analisando, não se trata exatamente apenas de uma fuga 

desses colonos imigrantes das fazendas, sendo que alguns mecanismos (como a lei de 

locação de serviços) tendiam a segurá-los nas fazendas. Porém, o acesso sem restrições 

aos meios de produção para o cultivo de alimentos, eles mesmos mercadorias, podiam 

enriquecer os ou aliviar a pressão dos mesmos trabalhadores; desviava-os do trabalho 

no cafezal. 

Na década de 1870, uma nova fase do imigrantismo tentará sanar o problema do 

endividamento dos colonos, decorrente em sua maior parte do pagamento das passagens 

e das primeiras despesas pelo fazendeiro (que passava a cobrá-los dos imigrantes), pela 

subvenção das passagens pelo governo. O contexto de pressão sobre o escravismo, após 

a libertação dos nascituros (lei do ventre livre, 1871) contribuirá para passar medidas 

desse tipo, além da organização de uma Associação Auxiliadora de Colonização e 

Imigração, organizando o auxílio pecuniário “do governo geral e provincial, que seriam 

aplicados principalmente ao pagamento das passagens dos imigrantes”(Beiguelman, 

2005; 101). Ainda que, de fato, fazendeiros tenham passado a se interessar pelo 



emprego do trabalho imigrante, apenas aos poucos seriam alteradas as condições do 

contrato. No entanto, restava, sim, uma solução definitiva para o sistema de trabalho e 

de suprimento dos correlatos trabalhadores (imigrantes). 

No Congresso Agrícola de 1878 duas posições duelaram por alternativas para 

sanar os problemas das experiências com o trabalho livre. De um lado, preconizava-se 

intensificar a coerção para forçar o trabalhador livre nacional a trabalhar em substituição 

às políticas de imigração; de outro, buscava-se maneiras de consolidar as políticas de 

imigração e incentivar o colono a uma maior produtividade. Visavam os primeiros 

reforçar a lei de 1837: “Buscavam meios de disciplinar os agregados e de obrigar os 

ingênuos ao trabalho” (Stolcke, 1986; 39). Ainda que derrotada no congresso45, o 

governo fez uma última concessão a estes fazendeiros, através de uma nova lei de 

locação de serviços, em 1879, que estabelecia penas de prisão pelo abandono 

injustificado da fazenda e por greves. 

Após greve de tiroleses em fazenda em Amparo e a aplicação das punições, 

aumentou a reprovação a tais medidas. A lei de 1879 não resolvia a questão, os 

fazendeiros continuavam tendo que arcar com os custos da imigração privadamente, os 

imigrantes presos deixavam de produzir e, além do mais, as prisões e retaliações às 

greves constituíam propaganda negativa do Brasil na Europa: “a lei de 1879 era em 

larga medida ineficaz e até contraproducente” (Stolcke, 1986; 41). Por fim, uma lei que 

concedia passagens gratuitas aos imigrantes para a agricultura foi aprovada na 

Assembléia do estado, em 1884, consolidando de vez a posição daquele segundo grupo 

de fazendeiros no congresso de 1878, o dos fazendeiros do Oeste paulista mais novo.  

E também o colonato se organizava como sistema. Novas alterações nos 

contratos foram sendo implementadas, tais como multas pela não-execução das carpas e 

a distribuição mais regular das roças alimentares segundo a proporção de cafeeiros 

tratados pela família, até que se chegou à fórmula46 do colonato, que incluía o 

pagamento anual fixo pelas carpas e pelo número de pés tratados, além de um 

pagamento proporcional relativo à colheita. Visava-se, sobretudo, uma melhora no 

cuidado e na produtividade: 

                                                 
45 “Ao final, essa posição seria derrotada pelos fazendeiros que consideravam altamente problemático 
depender de ex-escravos após a abolição ou da população nacional disponível, e que viam na imigração 
em massa subvencionada a única solução” (Stolcke, 1986; 39-40). 
46 “Por fim, alguns fazendeiros começaram a introduzir uma nova forma de remuneração, um sistema 
misto de remuneração por tarefa e por medida colhida, o colonato, fórmula que prevaleceria nas fazendas 
cafeeiras desde os anos 1880 até os anos 60 deste século” (Stoclke, 1986; 36). 



“Com o pagamento de um preço estipulado e separado pelas carpas – 

uma espécie de salário mínimo fixo –, que garantia aos trabalhadores 

uma renda estável e independente dos rendimentos do café, esperava-se 

que eles não negligenciariam os cafezais fora da época da colheita. Além 

disso, visto que parte da remuneração dos trabalhadores pelo novo 

contrato dependia diretamente do número de pés tratados, e não mais do 

rendimento, era de se esperar que eles se sentiriam encorajados a cultivar 

um maior número de pés. Mantendo-se, porém, o sistema de 

remuneração por produção na época da colheita, os custos de mão-de-

obra poderiam ainda ser ajustados às flutuações anuais no rendimento. 

Além disso, os custos de trabalho por unidade poderiam ser reduzidos, 

com a intensificação da atividade das famílias dos imigrantes, durante  

colheita, quando era maior a demanda de mão-de-obra” (Stolcke, 1986; 

36-7). 

 Beiguelman, por sua vez, enxerga na liberação do cultivo das terras 

intercafeeiras a grande modificação do colonato, no que tange à motivação do colono 

para trabalhar mais e melhor, sendo que isto se completa com o quadro descrito por 

Stolcke da remuneração mista e do controle sobre o cafezal atrelado à disposição de 

terras para o cultivo das culturas alimentares. Acrescenta Beiguelman uma importante 

constatação de como isso tendia a beneficiar as áreas de plantio mais recente47. 

 O Oeste paulista mais novo era, dessa maneira, o principal beneficiado com o 

colonato (e conseqüentemente também com a grande imigração) e outras medidas 

demonstrariam isto. Intensifica-se, com isso, uma diferenciação de áreas (Hartshorne) 

dentro do setor cafeeiro, com o Vale do Paraíba já saturado de escravos e menos 

produtivo em café, o Oeste campineiro (mais antigo), com um quadro de escravos já 

organizado e uma produtividade intermediária, e, por fim, o Oeste mais novo, 

praticamente desprovido de escravos e com uma produtividade alta48. 

                                                 
47 “(...) impunha-se a própria substituição do trabalho coercitivo pelo incentivado. O incentivo consistia 
na oportunidade de alguma acumulação econômica, oferecida ao imigrante através da atividade intensa da 
família colona na expansão do cafezal, remunerada na base de um salário fixo anual acrescido de quota 
por alqueire de café colhido, e, principalmente, com a permissão do usufruto das terras intercafeeiras. 
Essa última forma de remunerar o trabalho que assim se implantava era na verdade uma possibilidade 
exclusiva da área em expansão, e pois em processo de abertura de cafezais” (Beiguelman, 2005; 104). 
48 À diferenciação das áreas, pois, soma-se o rendimento diferenciado de suas lavouras cafeeiras 
decorrente da organização social também diferenciada das mesmas: “Crescendo o abastecimento de 
escravos com o tempo de ocupação da terra – por sua vez fator de decréscimo da produtividade da 
lavoura tropical –, verifica-se uma relação inversa entre o suprimento da mão-de-obra em cada área e a 
produtividade da lavoura. Assim, pois, o Vale do Paraíba, de cultura velha, constitui a área mais 



Assim, vê-se que o colonato, como sistema, é fruto de um processo de tentativas 

de organização do controle sobre o trabalho do imigrante e do seu sistema de 

remuneração, numa realidade de abundância de terras e ausência de uma 

superpopulação relativa. Paralelamente, é fruto também de uma política de imigração, 

no que se aproxima de maneira determinante da noção de colonização sistemática de 

Wakefield.  

Articula-se, pois, o colonato com a questão já delineada da Lei de Terras, 

quando matizamos o sentido da motivação desses mesmos colonos com um ideal 

consagrado de se tornar proprietário, conforme notou Martins, porque a mesma 

abundância de terras que possibilitaria nos decênios seguintes, exatamente pela 

exploração da força de trabalho dos imigrantes49, a enorme expansão das fazendas de 

café foi a base da fórmula usada para integrar o imigrante na produção: trabalhar para 

depois se tornar proprietário50. “Do mesmo modo que para o fazendeiro, também para o 

imigrante ser livre era o mesmo que ser proprietário” (Martins, 1998; 61). Terras não 

faltavam; era preciso, pois, regular o seu acesso, viabilizando-o juridicamente, por 

torná-las mercadoria, e o inviabilizando o mais possível na prática, através de 

mecanismos empregados pelos mesmos fazendeiros no intuito de manter o trabalhador 

como “posse” sua. Nesse sentido que a transformação das terras em propriedade 

privada, somente adquirida por meio de compra (art. 1º da referida lei)51, ainda que 

possibilitasse o acesso de qualquer um que possuísse dinheiro à posse das terras – algo 

bastante distinto das antigas formas oficiais realizadas por meio de concessões, o que 

garantia o “monopólio de classe sobre a terra” –, era mais um instrumento jurídico de na 

prática manter o trabalhador “livre” atado às grandes fazendas52. Assim, a própria lei de 

                                                                                                                                               
abastecida de escravos e a menos produtiva, apresentando o Oeste novo atributos opostos, e situando-se 
intermediariamente o Oeste campineiro” (Beiguelman, 2005; 62). 
49 “A extensão e a abundância de terras devolutas, teoricamente desocupadas, virtualmente disponíveis 
para serem incorporadas pela grande lavoura, tanto antes quanto na vigência da legislação fundiária, não 
eram fatores suficientes para dar continuidade à expansão do café. Além da abundância de terras era 
necessária a abundância de mão-de-obra disposta a aceitar a substituição do escravo” (Martins, 1998; 60). 
50 “Os colonos, transportados com taes cautelas, dentro de poucos annos poderão reunir algum peculio, e 
o Governo procurará assegurar sua sorte ministrando-lhes, ou fazendo-lhes ministrar os meios de, em 
mais ou menos curto prazo, tornarem-se proprietarios, fim principal da emigração de colonos industriosos 
e agricolas” (Ferraz, 1856; 88). 
51 A lei também “não permitte, excepto nas zonas de fronteiras, distribuição de terras públicas a não ser 
por venda e á dinheiro avista” (Ferraz, 1856; 22). 
52 Abstraio, a princípio, o acesso possível à terra por meio de diversas práticas, a que chamo 
provisoriamente de não-oficiais, que não implicavam o domínio legal da terra, o que de modo algum 
significava a impossibilidade do seu uso. Um interessante estudo acerca disso, abordando diversos 
aspectos de terras cujos usuários não possuíam legalmente, especificamente aquelas de uso comum, 
encontra-se em Campos, Nazareno José. Terras de uso comum no Brasil; um estudo de suas diferentes 
formas (2000). É mais de nosso interesse a 4ª. parte do trabalho, “Transformações e apropriações das 



terras abarcava cláusulas idênticas às propostas por Wakefield, visando, desde então, o 

incentivo à colonização. Vimos, por fim, que esta colonização adquiriu feições próprias 

ao sistema do colonato; diferindo, pois, da política de núcleos de colonização também 

tentada pelo estado e de outras noções de colonização baseadas na distribuição de 

pequenas propriedades, como se tentou em áreas do sul do Império. Nos termos de 

Wakefield retomados por Marx, tratava-se das seguintes condições a serem cumpridas: 

“Se se quisesse, de um golpe, transformar toda base fundiária de 

propriedade do povo em propriedade privada, destruir-se-ia — é verdade 

— o mal pela raiz, mas também — a colônia. A proeza consiste em matar 

dois coelhos com uma só cajadada. Faça-se o governo fixar para a terra 

virgem um preço artificial, independente da lei da oferta e procura, que 

force o imigrante a trabalhar por tempo mais longo como assalariado, até 

poder ganhar dinheiro suficiente para adquirir sua base fundiária e 

transformar-se num camponês independente. O fundo, que flui da venda 

das terras a um preço relativamente proibitivo para o trabalhador 

assalariado, portanto esse fundo de dinheiro extorquido do salário 

mediante a violação da sagrada lei da oferta e procura, deveria ser usado 

pelo governo, por outro lado, para importar, na mesma proporção em que 

ele cresce, pobres-diabos da Europa para as colônias e, desse modo, 

manter abastecido para o senhor capitalista seu mercado de trabalho 

assalariado” (Marx, 1985, I, t. 2, cap. 25; 300). 

  Acima de tudo, o colonato se articula com uma nova forma de reprodução das 

relações sociais de produção, própria do Oeste Paulista mais novo, que, politicamente, 

impõe-na sobre as demais áreas cafeicultoras do Estado. Para se consolidar era preciso 

respeitar seu caráter distintivo de trabalho livre, o que implicava em medidas 

complementares para manter os fazendeiros “abastecidos” com trabalhadores, frente à 

constante mobilidade dos trabalhadores, exatamente conforme os preceitos da teoria da 

moderna colonização de Wakefield. Assim justificava-se a imigração em massa 

                                                                                                                                               
terras de uso comum” (Campos, 2000; 200-239); “Ver-se-á que, quando se trata das terras de uso comum 
(mas que também vale para outras categorias de uso ou posse da terra) a usurpação ocorrerá inclusive por 
pequenos produtores pobres” (Campos, 2000; 200). O processo apontado parece bastante com o analisado 
no Vale do Jequitinhonha, por Moura, M. M. (1988), principalmente nas décadas de 1960 a 1980. Ainda 
cf. o uso não-oficial da exploração da terra pelos garimpeiros em Toledo, Carlos de A. Mobilização do 
trabalho nas Lavras Baianas, 2001. É também importante o estudo sobre como a cessão de partes das 
grandes fazendas pelos grandes proprietários constituía um forte esquema de dominação pessoal em 
Homens livres na ordem escravocrata, de Franco, M. S. de C., 1997; 65-113. 



subvencionada pelo Estado53. Uma mudança do papel modernizador do Estado é, assim, 

decretada. O Estado deixa de conferir aos fazendeiros vantagens pontuais e passa a agir 

diretamente sobre a formação de um mercado de trabalho. 

“Com o imigrantismo em grande escala subvencionado pelos cofres 

públicos, alterava-se radicalmente o esquema vigente. Enquanto as 

administrações provincial e nacional encaravam sua tarefa no sentido de 

uma concessão de auxílios pecuniários aos fazendeiros, o Oeste mais 

novo, ao invés, passava a interpretar a imigração em termos do 

estabelecimento de um abundante mercado de trabalho estrangeiro 

promovido pelo Estado” (Beiguelman, 2005; 62). 

Assim, compreendemos este Oeste mais novo como uma região, porque 

conforma uma nova relação social de produção54. O novo padrão de reprodução do 

colonato, já evidenciado como distinto da parceria anteriormente tentada e obviamente 

da exploração do trabalho escravo, articula-se a outras peculiaridades que compõe a 

reprodução do Oeste mais novo como um todo, notadamente a articulação do capital de 

seus representantes nas companhias ferroviárias. Sua relação com as demais regiões, 

não só do setor cafeeiro, na intrincado processo que permite a consolidação da 

imigração subvencionada, reiterando, com ela, a reprodução do colonato, compõe a 

noção de região, conforme Oliveira: “... as regiões seriam definidas pelo caráter diverso 

das leis de sua própria reprodução e pelo caráter de suas relações com as demais” 

(Oliveira, 2008; 143). 

Definitivamente assumida a posição imigrantista do Oeste mais novo da 

província, este se volta contra o tráfico interprovincial, com vistas a generalizar a sua 

posição e consolidar de maneira ampliada a política imigrantista. Para isto, cunha uma 

aliança com o Vale do Paraíba e seus representantes, para quem o tráfico interprovincial 

não representava o suprimento de braços para suas lavouras já decadentes e 

                                                 
53 “Para garantir o abastecimento de braço europeu era, entretanto, necessário respeitar sua mobilidade, 
seja entre as fazendas, seja na direção dos núcleos urbanos. Esse fator, obrigando a uma contínua 
introdução de novos imigrantes, tornaria impraticável o sistema no caso do financiamento das passagens 
continuar cabendo aos fazendeiros. Além disso, a transferência total da despesa para os cofres públicos 
devia influir favoravelmente sobre a oferta de braço, uma vez que o imigrante estaria liberto da 
necessidade de reembolsar o preço da passagem, vendo acrescida, portanto, sua remuneração” 
(Beiguelman, 2005; 62). 
54 “(...) privilegia-se aqui um conceito de região que se fundamente na especificidade da reprodução do 
capital, nas formas que o processo de acumulação assume, na estrutura de classes peculiar a essas formas 
e, portanto, também nas formas de luta de classes e do conflito social em escala mais geral” (Oliveira, 
2008; 145). 
 



devidamente supridas com escravos. Para esta área, o tráfico, antes, desvalorizava suas 

reservas de escravos e seu patrimônio em escravaria, aumentando a população escrava 

da província. Assim, em 1878, Martinho Prado Jr. apresenta proposta para imposto de 

um conto de réis para cada novo escravo averbado na província, o que inviabilizaria o 

tráfico. O Clube da Lavoura de Campinas consegue fazer com que o presidente da 

província não sancione a lei aprovada na Assembléia pela coligação dos representantes 

dos distritos mais novos e mais antigos da lavoura cafeeira.  

Paralelamente, a solução alternativa tentada pela lavoura do Oeste campineiro 

recairá sobre a imigração chinesa, tendo em vista “um suprimento de mão-de-obra semi-

servil, menos exigente” (Beiguelman, 2005; 63). 

 Uma outra diferenciação de áreas (Hartshorne) é, mais uma vez, retomada, a 

partir de Beiguelman, para se compreender como as mudanças se processam. Dentro do 

plano nacional, três áreas escravistas principais se inter-relacionavam: um Norte 

agropecuário, decadente e exportador de escravos para as demais províncias; um 

Nordeste açucareiro, ainda necessitando de um quadro de trabalho escravo para sua 

atividade produtiva principal, mesmo que suas áreas mais antigas também 

acompanhassem o movimento de exportação de escravos para o Sul; e um Centro-Sul 

cafeeiro, em expansão, importador desses escravos mesmo nas suas áreas mais antigas e 

estabilizadas. Vê-se, pois, um equilíbrio estabelecido, dependente da lavoura em 

expansão. Assim, o papel do Oeste mais novo da província de São Paulo, para onde a 

expansão se dirigia, é fundamental neste equilíbrio. A nova direção por ela tomada 

implicava num rompimento deste equilíbrio. 

 O abolicionismo expressa esse contexto de contestação do escravismo, 

capitaneado pelo rompimento do equilíbrio escravista e pela postura ativa dos 

representantes do Oeste mais novo da província paulista na proibição do tráfico 

interprovincial e na estruturação da imigração em massa55. O processo se adianta no 

Norte decadente, com o Ceará declarando-se província livre em 1884. O movimento 

abolicionista e o imigrantismo ganham força. 

“Com a ameaça progressiva de desorganização do trabalho servil, a 

lavoura cafeeira passa a proclamar a dependência fundamental do 

                                                 
55 “À ameaça à segurança da propriedade escravista segue-se a proibição da entrada de novos escravos 
nas províncias cafeeiras. (...) Como passo complementar, a lei paulista n. 36 de 21 de fevereiro de 1881, 
consignava um total de 150:000$000 para o pagamento de passagens a imigrantes (a serem introduzidos 
preferencialmente em famílias) e à construção de uma hospedaria” (Beiguelman, 2005; 64).  



suprimento de braço de que necessita ao estabelecimento de um fluxo 

imigratório” (Beiguelman, 2005; 65). 

 Em 1884, nova lei paulista (n. 28 de 29 de março) aumenta os créditos 

financeiros para introduzir imigrantes para 400:000$000, dispondo ainda de 

200:000$000 para a criação de núcleos coloniais. A lei trazia alterações importantes em 

comparação com a de 1881. Agora, obrigava-se subvencionar apenas a entrada de 

famílias de imigrantes. Um ano depois também essa lei seria modificada, permitindo-se 

então que o pagamento de passagens não se restringisse apenas diretamente aos 

imigrantes, mas também aos fazendeiros imigrantistas, o que abria a brecha que faltava 

para a organização de uma instituição introdutora. A organização da Sociedade 

Promotora da Imigração coincide com o controle da presidência da província sendo 

assumido pelo representante da lavoura mais nova, Antonio Queiroz Telles, em 1886. 

Um engenhoso esquema privilegiava o Oeste novo: 

“Na execução dos seus propósitos, a Promotora focalizará essencialmente 

as possibilidades abertas pelo surto imigratório italiano, do qual, desde a 

década anterior, já se beneficiava a lavoura em expansão. Como norma 

de recrutamento de colonos, dará preferência àqueles que tiverem 

parentes e amigos domiciliados na província. Igualmente estabelecerá 

como ponto fundamental a composição familiar (já determinada pela lei 

n. 28 de 1884), que era ao mesmo tempo necessária para um ajustamento 

favorável na lavoura em expansão e incompatível com as condições 

oferecidas pelos demais setores. 

Assim, evitando a migração de indivíduos isolados, e valendo-se do 

interesse do colono em buscar uma área em que já estivessem localizados 

patrícios seus, a Sociedade estimulou a canalização preferencial para a 

área mais nova da província” (Beiguelman, 2005; 66). 

A imigração em massa, por mais que respeitando a mobilidade do imigrante e 

deixando em aberto seu emprego nas demais áreas cafeicultoras, privilegiava o Oeste 

Paulista. Com isso, podemos reforçar a noção deste como região, posto que seus 

representantes elaboram um projeto de política de Estado que, influindo sobre a 

formação de um mercado de trabalho, estão em realidade formando um mercado de 

trabalho, acima de tudo, para si. 

Juntamente com um aumento da agitação abolicionista no Oeste campineiro, 

contra o qual a administração provincial se recusa a tomar quaisquer medidas 



repressivas, a Assembléia Legislativa aprova um imposto de 400$000 sobre cada 

escravo existente na província e dá início à elaboração de uma lei de abolição.  

Enfim, frente à iminente abolição, os fazendeiros conseguiram impor a 

imigração subvencionada em massa. Dois anos após a lei de 1884, o sistema passava a 

funcionar de fato, com subsídio integral aos imigrantes. Já em maio de 1887, os 

trabalhadores imigrantes superavam em número os escravos empregados nas fazendas 

de São Paulo56, a abolição podia agora ser devidamente encaminhada. Reitera-se, 

portanto, o papel modernizador do Estado no processo: 

“Somente com a intervenção do Estado foi possível quebrar o circuito do 

trabalho cativo, procedendo-se a uma socialização dos custos de 

formação da força de trabalho e criando-se as condições para que se 

instituísse o trabalho livre e o mercado de trabalho. A intervenção do 

Estado na formação do contingente de mão-de-obra para as fazendas de 

café representou, de fato, o fornecimento de subsídios para a formação do 

capital do empreendimento cafeeiro” (Martins, 1998; 66-7). 

Essa política se manteria sem maiores alterações até a Primeira Guerra Mundial, 

contribuindo decisivamente para a expansão rápida e avassaladora da cafeicultura no 

período57. 

“Em 1884, em vez de coagir os trabalhadores diretamente, o Estado 

procurou obter mão-de-obra barata e disciplinada para as fazendas, 

inundando o mercado de trabalho com imigrantes subvencionados. Em 

1886, o governo provincial havia encontrado uma forma eficaz de 

fornecer subsídio integral aos imigrantes, e o resultado foi praticamente 

imediato” (Stolcke, 1986; 42). 

* * * 

 A esse método de colonização sistemática, Marx chama também de uma 

“acumulação primitiva”. Podemos, no entanto, observar que se trata de uma acumulação 

                                                 
56 “Em maio de 1887, entre 60 000 e 70 000 imigrantes, agora predominantemente italianos, já haviam 
sido assentados nos estabelecimentos agrícolas de São Paulo. Essa cifra excede a estimativa de 50000 
escravos que estavam sendo empregados nas fazendas cafeeiras paulistas em 1885” (1986; 42). 
57 “A política de imigração se manteve basicamente inalterada até a Primeira Guerra Mundial. Entre 1884 
e 1914, chegaram a São Paulo cerca de 900 000 imigrantes, a maioria como mão-de-obra barata para as 
fazendas de café. O programa de imigração permitia aos fazendeiros paulista não só abolir a escravidão 
apenas com ligeiros inconvenientes, como também o projeto – auxiliado, pelo menos de início, por preços 
altos de café – criou as condições para uma expansão continuada da produção cafeeira. Entre 1888 e 
1902, o número de pés de café plantados em São Paulo subiu de 221 milhões para 685 milhões” (1986; 
42-3). 



radicalmente diferente daquela levada adiante pelo sistema colonial, não cumprindo, 

pois, um sentido profundo para fora (da perspectiva cindida e visto a partir da colônia), 

mas antes para gestar internamente suas próprias condições de exploração da força de 

trabalho, segundo os preceitos da dupla liberdade do trabalhador moderno (não escravo, 

posto que este também é, como vimos, moderno). Não que deixe de existir um sentido 

externo da acumulação, mas essa acumulação “primitiva” não implica na constituição 

da Revolução Industrial, porque esta já se deu. 

  Desse modo, o colono imigrante é fruto, acima de tudo, das condições de seu 

tempo e nisto está a explicação maior para a diferença entre esta colonização 

sistemática, bancada pelo Estado pós-colonial na realidade do capitalismo industrial, e 

aquela colonização do período mercantilista, atrelada à monopolização do Estado 

absolutista do Antigo Regime.  

 Por um lado, temos a modificação do sentido profundo da colonização como 

alavanca da acumulação primitiva, principalmente da Inglaterra. Como procuramos 

observar, o exclusivo metropolitano foi o alvo primeiro da política externa da própria 

Inglaterra, após as transformações radicais do final do século XVIII e início do XIX.  

 A organização social no período colonial, visando a produção de mercadorias 

numa realidade de abundância de terras, assentava na exploração do trabalho escravo, o 

que sustentava o ramo mais lucrativo do comércio colonial, o de escravos. A produção 

de mercadorias tropicais e de escravos acarretava uma acumulação extraordinária para a 

metrópole principalmente, assim retida através dos mecanismos de seu monopólio. 

Paralelamente, esta acumulação compunha o painel das transformações na organização 

social da Inglaterra (mas também de outras localidades) no processo de dissolução da 

organização social feudal. Tudo isto culminando na formação de um mercado interno 

ali, em que a mercadoria força de trabalho, assim gestada pela mobilização do 

trabalhador dissociado dos meios de produção (a princípio, da expulsão da base 

fundiária), coloca-se como a serviço do capital. Neste sentido, a princípio, quando 

colocado o trabalho livre como categoria social (Franco, 1984), ainda sua coexistência 

com o trabalho escravo que persiste nas realidades pós-coloniais decorre de uma 

indiferença (Beiguelman, 2005) do capital global quanto à maneira de se produzir 

mercadorias. 

 Procuramos observar como a produção cafeicultora que se organiza neste 

mesmo momento já estava pautada por esta realidade, na maneira como influi sobre a 

demanda pela sua mercadoria produzida (Mello, 1982). O café será uma mercadoria, 



ainda que tropical, produzida em grandes unidades produtivas e com o trabalho escravo 

(Prado Jr., 2000), que não se atrela aos mecanismos monopolistas do período colonial 

porque passa a ser cultivada no período da crise destes. Como mercadoria a ser 

consumida primordialmente pelo proletariado industrial dos países europeus, procurará 

fugir das implicações que um monopólio tende a provocar nos preços, buscando-se, 

antes, uma produção sempre ampliada que, rebaixando os preços, aumenta o consumo 

da mesma.  

 As Revoluções Liberais, notadamente a Francesa e a Americana, implicam numa 

nova sistematização da mentalidade moderna, de acordo com a liberdade geral da 

população. Trata-se do estágio final das transformações que têm início com a 

acumulação primitiva e decretam o momento quando, de acordo com Marx, “o conceito 

da igualdade humana já possui a consciência de um preconceito popular” (Marx, 1985, 

I, t. 1, c. 1; 62). Neste momento, a mobilização da força de trabalho (Gaudemar) já 

atingiu um grau de generalização em que todos se igualam de fato como possuidores de 

mercadorias. Aos que não possuem senão sua força de trabalho, devem entrar em 

relação com os demais que possuem outras mercadorias (dinheiro e meios de produção) 

para obter, em troca pelo uso temporário de sua mercadoria, a mercadoria dinheiro que 

lhe permita acessar outras mercadorias para a sua subsistência. Aos que possuem 

dinheiro e meios de produção têm que encontrar os possuidores da mercadoria força de 

trabalho para ativar seus meios de produção e conseguir mais dinheiro do que o que foi 

utilizado na compra do tempo de uso desta, depois na venda das mercadorias produzidas 

neste mesmo tempo de uso. Enfim, esta realidade de troca de equivalente, ao passo que 

iguala continuamente os produtos trocados, iguala também os seus proprietários como 

proprietários de mercadorias.  

 Temos, portanto, uma realidade que é resultante da liberdade instaurada pela 

libertação da população de sua base fundiária (Marx, 1985, I, t. 2, cap. 24). Tão logo 

esta liberdade tenha se generalizado para uma vasta parcela da população de certos 

países, pode-se, de fato, compreender uma igualdade humana abstrata ali preconizada 

nos mandamentos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, por exemplo. 

Porém, da mesma forma que a realidade colonial é completamente distinta com relação 

à abundância de terras, da maneira como bem observou Wakefield (Marx, 1985, I, t. 2, 

cap. 25), também o grau de expropriação que leva àquela liberdade deve ser outro. 

Enquanto para uns, nesta realidade, a liberdade do acesso às terras resulta na 

necessidade de apropriação da força de trabalho não temporariamente, mas por 



completo, sob pena desse trabalhador deixar de ser empregável, indo “trabalhar” para si, 

apropriando-se de parte dos meios de produção (terra). Para outros, os trabalhadores 

nacionais livres, com a escravização como setor lucrativo do comércio colonial, a 

liberdade do acesso às terras implica uma mobilização de sua força de trabalho por meio 

da necessidade de retribuir ao proprietário das terras (ainda que improdutivas para este) 

o favor da concessão desse acesso (Franco, 1984; Franco, 1997). Nesta realidade 

contraditória, os ideais liberais, gradativamente incorporados nas bandeiras 

abolicionistas (Beiguelman, 2005), constituem, antes, o desconforto que Roberto 

Schwartz teorizou em torno da obra literária de Machado de Assis: uma consciência de 

igualdade humana simultânea a uma base social em que a troca generalizada ainda não 

atingiu a totalidade da reprodução da população. 

 Com a mobilização da força de trabalho na Europa, portanto, instaura-se um 

mercado de trabalho diferenciado e com implicações muito amplas. A acumulação de 

capital dela decorrente é diferente daquela propiciada pelo monopólio instaurado pelo 

pacto colonial, porque decorre de uma relação fetichista de troca de equivalentes, 

portanto com aparência de igualdade e com igualdade de fato (abstração real), que, por 

sua vez, encobre uma relação de exploração dessa força de trabalho, resultando num 

processo de valorização.  

 

Lei geral de acumulação e modernização retardatária em São Paulo 

 Nessa relação de exploração ocultada, o uso da mercadoria força de trabalho 

pelo capital é reduzido à quantificação do gasto com salários e da jornada de trabalho; 

reduzido, assim, a uma parcela do capital, o capital variável, autonomizada dentro da 

composição orgânica do capital58. Disso é que se pode inferir que, num contexto de 

crescimento do capital, cresce a parcela variável do mesmo. Para a reprodução ampliada 

do mesmo, uma parcela aumentada de força de trabalho deve ser empregada como 

capital variável para colocar em andamento um montante também aumentado de meios 

de produção. Partindo-se de uma suposição que a proporção entre capital variável e 

constante seja mantida, cresce proporcionalmente ao crescimento do capital a demanda 

                                                 
58 A noção, pois, de composição do capital deve ser delineada. Pode-se abordá-la num duplo sentido, que 
se imbricam um ao outro, a saber, a composição referente ao valor do capital, ou composição-valor  – 
valor dos meios de produção (capital constante) e valor da força de trabalho (soma global dos salários) –, 
e composição técnica do capital, que diz respeito à proporção da massa de meios de produção utilizados e 
o montante de trabalho exigido para seu emprego (Marx, 1985, I, t. 2, cap. 23; 187). É a composição-
valor do capital que se toma aqui como composição orgânica do capital, sendo determinada pela técnica 
e espelhando sempre suas modificações. 



de trabalho. Neste caso, poderia ocorrer, dadas as circunstâncias de oferta de 

trabalhadores não acompanhar a demanda59, ocasionando um aumento dos salários60. 

Para que isso não encontre um limite absoluto na população trabalhadora, também esta 

se reproduz de maneira ampliada, paralelamente ao capital. 

“Assim como a reprodução simples reproduz continuamente a própria 

relação capital, capitalistas de um lado, assalariados do outro, também a 

reprodução em escala ampliada ou a acumulação reproduz a relação 

capital em escala ampliada, mais capitalistas ou capitalistas maiores 

neste pólo, mais assalariados naquele. A reprodução da força de trabalho, 

que incessantemente precisa incorporar-se ao capital como meio de 

valorização, não podendo livrar-se dele e cuja subordinação ao capital só 

é velada pela mudança dos capitalistas individuais a que se vende, 

constitui de fato um momento da própria reprodução do capital. 

Acumulação do capital é, portanto, multiplicação do proletariado” 

(Marx, 1985, I, t. 2, cap. 23; 188). 

 Supondo uma constância na composição orgânica do capital, o crescimento do 

capital implica, dessa maneira, um crescimento extensivo das condições de acumulação, 

o que leva a uma redução na pressão que a relação de dependência dos trabalhadores 

com o capital exerce sobre aqueles. Possibilita-se uma redistribuição do mais-produto, 

diminuindo a parcela de trabalho não-pago, pela elevação dos salários. Não se 

modificam as relações sociais de produção e dominação, mas reduz-se o “aperto” sobre 

o trabalhador61. O que é próprio do capitalismo é a necessidade da extração de mais-

                                                 
59 “Como o capital produz anualmente uma mais-valia, da qual parte é adicionada anualmente ao capital 
original, como esse incremento mesmo cresce anualmente com o tamanho crescente do capital já em 
função e como, finalmente, sob o aguilhão particular do impulso ao enriquecimento, por exemplo a 
abertura de novos mercados, de novas esferas dos investimentos de capital em decorrência de 
necessidades sociais recém-desenvolvidas etc., a escala da acumulação é subitamente ampliável mediante 
mera repartição modificada da mais-valia ou do mais-produto em capital e renda, as necessidades da 
acumulação do capital podem superar o crescimento da força de trabalho ou do número de  trabalhadores, 
a demanda de trabalhadores pode se tornar maior que a sua oferta e por isso os salários se elevam. Esse 
tem de ser, afinal de contas, o caso, permanecendo inalterados os pressupostos acima” (Marx, 1985, I, t. 
2, cap. 23; 188). 
60 “Como a cada ano mais trabalhadores são ocupados do que no anterior, mais cedo ou mais tarde tem de 
se chegar ao ponto em que as necessidades de acumulação começam a crescer além da oferta habitual de 
trabalho, em que, portanto, começa o aumento salarial” (Marx, 1985; 188). 
61 “De seu próprio mais-produto, em expansão e expandindo a parte transformada em capital adicional, 
flui de volta para eles uma parcela maior sob a forma de meios de pagamento, de maneira que podem 
ampliar o âmbito de suas satisfações, podem prover melhor seu fundo de consumo de vestuário, móveis 
etc., e constituir um pequeno fundo de reserva em dinheiro. Mas assim como melhor vestuário, 
alimentação, tratamento e um pecúlio maior não superam a relação de dependência e a exploração do 
escravo, tampouco superam as do assalariado. Preço crescente do trabalho em decorrência da acumulação 



valia, que é consubstanciada por um mais-produto derivado da atividade produtiva do 

trabalhador que, ao ser vendido, gera um valor em dinheiro superior ao valor pago pela 

força de trabalho contratada para uma tal produção. A finalidade desse processo é a 

valorização do capital, não o bem-estar ou a satisfação das necessidades do comprador 

ou do contratado62. Assim, essa redução do aperto sobre o trabalhador nunca pode ir 

além de certo limite. “Essa diminuição nunca pode ir até o ponto em que ela ameace o 

próprio sistema” (Marx, 1985; 192). Esse limite é a continuidade de parte do trabalho 

fluir para o proprietário dos meios de produção, sem que este pague por ela.  

 O nível dos salários e seu aumento são, pois, regulados pelo limite em que a 

valorização ainda ocorra, havendo, aqui pensado em termos lógicos, uma auto-

regulação do próprio sistema de valorização. Dessa maneira, com o aumento dos 

salários, a acumulação decresce e, com ela, diminui a necessidade e mesmo a 

possibilidade de emprego de mais força de trabalho, o que leva a uma relativa redução 

dos salários. “O próprio mecanismo do processo de produção capitalista elimina, 

portanto, os empecilhos que ele temporariamente cria” (Marx, 1985; 192). Em ambos os 

momentos, é o capital que é o agente do processo. No primeiro, quando de seu 

crescimento, torna insuficiente a força de trabalho empregada, ou explorável. No 

segundo, quando de uma “retração” do crescimento e diminuição da acumulação, a 

força de trabalho se torna excedente e seu preço tende a diminuir. Portanto, o nível dos 

salários é que depende do da acumulação e não o contrário63.  

                                                                                                                                               
do capital significa, de fato, apenas que o tamanho e o peso da cadeia de ouro, que o próprio trabalhador 
forjou para si, permitem reduzir seu aperto” (Marx, 1985; 191). 
62 “Força de trabalho é aí comprada não para satisfazer, mediante seu serviço ou seu produto, às 
necessidades pessoais do comprador. Sua finalidade é a valorização de seu capital, produção de 
mercadorias que contenham mais trabalho do que ele paga, portanto, que contenham uma parcela de valor 
que nada lhe custa e que, ainda assim, é realizada pela venda de mercadorias. Produção de mais-valia ou 
geração de excedente é a lei absoluta desse modo de produção. Só à medida que mantém os meios de 
produção como capital, que reproduz seu próprio valor como capital e que fornece em trabalho não-pago 
uma fonte de capital adicional é que a força de trabalho é vendável. As condições de sua venda, quer 
sejam mais quer sejam menos favoráveis para o trabalhador, incluem, portanto, a necessidade de sua 
contínua revenda e a contínua reprodução ampliada da riqueza como capital. O salário, como se viu, 
condiciona sempre, por sua natureza, o fornecimento de determinado quantum de trabalho não-pago por 
parte do trabalhador” (Marx, 1985; 191-2). 
63 “A lei da produção capitalista, que subjaz à pretensa ‘lei natural da população’, redunda simplesmente 
nisso: a relação entre capital, acumulação e taxa de salário não é nada mais que a relação entre o trabalho 
não-pago, transformado em capital, e o trabalho adicional necessário à movimentação do capital 
adicional. Não é, portanto, de modo algum uma relação de duas grandezas independentes entre si, por um 
lado a grandeza do capital, por outro o tamanho da população trabalhadora, mas é, em última instância, 
muito mais a relação entre o trabalho não-pago e o trabalho pago, da mesma população trabalhadora. (...) 
A lei da acumulação capitalista, mistificada em lei da Natureza, expressa, portanto, de fato apenas que sua 
natureza exclui todo decréscimo no grau de exploração do trabalho ou toda elevação do preço do trabalho 
que poderia ameaçar seriamente a reprodução continuada da relação capital e sua reprodução em escala 
sempre ampliada. Nem poderia ser diferente num modo de produção em que o trabalhador existe para as 



 Assim que devemos compreender o dilema enfrentado pelos fazendeiros nas 

experiências tentadas de implantação do trabalho livre no período analisado. Seu capital 

aumentava conforme se processava a relatada expansão das lavouras. Nesta situação, 

não mais aludindo à utilização do trabalho escravo – posto que era, antes, o único 

trabalhador, de fato, expropriado –, temos uma situação em que se pode utilizar o 

trabalhador que passou pelo processo de mobilização (e, pois, de expropriação) na 

Europa.  

No período de que se trata, a partir da década de 1850 e especialmente depois de 

1870, havia, de fato, um enorme contingente de homens pobres mobilizados pelas 

transformações no campo em diversos países europeus. Hobsbawn (2005) procura 

mostrar como a segunda metade do século XIX consolida um mundo unificado pelos 

meios de comunicação e de transporte. A conseqüência maior dos inúmeros adventos 

por ele apontados, em especial o barco a vapor, a locomotiva e as linhas férreas, e o 

telégrafo, talvez, de fato, tenha sido a constituição de um mercado internacional do 

trabalho. Ambos os processos, no entanto, complementam-se. Trabalhadores do campo 

mobilizados por cercamentos, leis sanguinárias, impostos elevados, empobrecimento e 

pelas guerras de unificação da Itália e da Alemanha, além da Franco-Prussiana; 

trabalhadores da cidade mobilizados por péssimas condições de trabalho e mesmo 

desempregados; e, por outro lado, a possibilidade de emigrar, facilitada pelos novos 

meios de transporte e pela difusão das informações. Os principais destinos da massa 

européia de imigrantes seriam, a princípio os Estados Unidos, a Argentina e a Austrália. 

Uma política migratória colocaria o Brasil entre esses destinos.  

 Nessas condições, assim mobilizados para o trabalho pela crise econômica na 

Europa Central, os imigrantes encontraram a possibilidade de melhorar sua situação de 

vida não exatamente pela cafeicultura, mas dedicando-se às culturas alimentares. A 

causa dessa “liberdade” encontrada reside, como se sabe, na ausência de uma pressão 

sobre os imigrantes, que, não se podendo, no caso, forçar o aumento de seus salários, 

podiam, na fórmula conjugada de trabalho da parceria na cafeicultura, desviar-se do 

                                                                                                                                               
necessidades de valorização de valores existentes, ao invés de a riqueza objetiva existir para as 
necessidades de desenvolvimento do trabalhador. Assim como na religião o ser humano é dominado pela 
obra de sua própria cabeça, assim, na produção capitalista, ele o é pela obra de sua própria mão” (Marx, 
1985, I, cap. 23, 1985; 193). 



trabalho no cafezal. Neste caso, quem ficava pressionado era o fazendeiro64, não tendo o 

trabalho como completo acessório do seu capital. 

“O poder dos fazendeiros de controlar o trabalho e impor um nível 

satisfatório de produtividade no cultivo de café era limitado pela ausência 

de uma reserva local de mão-de-obra” (Stolcke, 1986; 30). 

 Tal constatação de Verena Stolcke nos remete de volta à formulação de Marx do 

movimento do capital, que coincide nas entrelinhas com o desenvolvimento que deu na 

e se auto-impulsionou a partir da própria Revolução Industrial.  

 Enfatizando o processo individual de acumulação e como este possibilita um 

novo processo, a análise de Marx parte de uma dinâmica concreta de concentração que 

recai sobre os dois fundamentos básicos do processo produtivo. “O crescimento do 

capital social realiza-se no crescimento de muitos capitais individuais” (Marx, 1985; 

196). Esse crescimento de capitais individuais, por sua vez, representa uma 

concentração de meios de produção e um comando de um contingente variável do 

“exército de trabalhadores”. Por outro lado, todavia, esses capitais individuais se 

confrontam como concorrentes65. Essa concentração de capital nos capitais individuais e 

a sua concorrência pode, e tende a, levar a uma centralização de capital66. Isto que Marx 

denomina de “expropriação de capitalista por capitalista” difere de uma concentração de 

capital referente à acumulação primitiva porque se dá aqui com relação aos capitais já 

formados67.  

O que antes abordamos quanto ao crescimento do capital levar ao aumento dos 

salários, mantida sua composição técnica e orgânica, é, no entanto, invertido pela 

                                                 
64 “A maioria dos imigrantes no início da década de 1850 era composta de pobres do campo ou da cidade, 
levados a abandonar seu país natal devido à crise econômica na Europa Central, em muitos casos por uma 
questão de mera sobrevivência. Provavelmente, o que de início eles esperavam era construir uma vida 
segura. Visto que as condições que eles encontraram em São Paulo praticamente lhes impossibilitaram 
obter lucro com o trabalho na cafeicultura, preferiram dedicar uma parte significativa de seus esforços às 
culturas alimentares. Em conseqüência, a produtividade no café era baixa. Como Carvalho de Moraes 
observou muito bem, ‘estava, pois, o proprietário à mercê dos colonos’” (Stolcke, 1986; 30). 
65 “A acumulação e a concentração que a acompanha não apenas estão dispersas em muitos pontos, mas o 
crescimento dos capitais em funcionamento é entrecruzado pela constituição de novos capitais e pela 
fragmentação de capitais antigos. Assim, se a acumulação se apresenta, por um lado, como concentração 
crescente dos meios de produção e do comando sobre o trabalho, por outro lado ela aparece como 
repulsão recíproca entre muitos capitais individuais” (Marx, 1985; 196). 
66 “O capital se expande aqui numa mão, até atingir grandes massas, porque acolá ele é perdido por 
muitas mãos. É a centralização propriamente dita, distinguindo-se da acumulação e da concentração” 
(Marx, 1985; 196). 
67 Por isso, no caso particular estudado, diferem de maneira substancial a formação das grandes fazendas 
originais (Bebedouro do Turvo, Bagagem, Olhos d’Água, Coqueiros, Palmeiras) da concentração 
fundiária que se dá dentro delas a partir da dinâmica financeira e de acumulação cafeeira, como por 
exemplo na formação das grandes fazendas dos grupos de Gabriel Said Aidar, Natal Breda, Bulles ou 
Geremia Lunardelli.  



mudança que tende a ocorrer na mesma composição técnica. Pensa-se aqui a 

produtividade do trabalho como a massa de meios de produção que a força de trabalho 

pode ativar e a massa de capital circulante (matérias primas para outras mercadorias) 

que pode transformar. Os meios de produção, dessa maneira ampliados, podem, por sua 

vez, ser conseqüência ou condição da maior produtividade do trabalho. Como 

conseqüência são produtos, em maior quantidade, do processo de trabalho mais 

produtivo que retornam ao mesmo processo produtivo para serem novamente 

trabalhados na produção de outros produtos (isto é, matérias-primas – capital 

circulante). Como condição são também produtos que influem sobre a composição 

técnica do capital, possibilitando a produção em escala ampliada na forma de capital 

fixo (prédios, maquinaria, etc.). Ambos compõem o chamado capital constante. O 

aumento do mesmo leva a um decréscimo relativo na massa de trabalho que é 

necessitada para colocar em movimento uma massa de meios de produção gradativa e 

proporcionalmente maior68.  

“Como a demanda de trabalho não é determinada pelo volume do capital 

global, mas por seu componente variável, ela cai progressivamente com 

o crescimento do capital global, ao invés de, como antes se pressupôs, 

crescer de modo proporcional com ele. Ela cai em relação à grandeza do 

capital global e em progressão acelerada com o crescimento dessa 

grandeza. Com o crescimento do capital global na verdade também 

cresce seu componente variável, ou a força de trabalho nele incorporada, 

mas em proporção decrescente” (Marx, 1985; 199). 

 O que passa a ocorrer é a tendência a haver uma população trabalhadora 

excedente, como se fosse fruto de um crescimento natural da população maior do que o 

de crescimento de empregos. Porém, o que reforça o entendimento do fetiche das 

relações sociais estabelecidas, a contradição fundamental reside no fato de os 

trabalhadores produzirem a sua própria redundância para o capital, daí surge uma lei 

populacional às avessas, naturalizada. Mas é essa situação e o exército industrial de 

reserva assim gestado, a verdadeira potência do capital: 

                                                 
68 “Mas, condição ou conseqüência, o volume crescente dos meios de produção em comparação com a 
força de trabalho neles incorporada expressa a crescente produtividade do trabalho. O acréscimo desta 
última aparece, portanto, no decréscimo da massa de trabalho proporcionalmente à massa de meios de 
produção movimentados por ela ou no decréscimo da grandeza do fator subjetivo do processo de trabalho, 
em comparação com seus fatores objetivos” (Marx, 1985, I, t. 2, cap. 23; 194). 
 



“Com a acumulação do capital produzida por ela mesma, a população 

trabalhadora produz, portanto, em volume crescente, os meios de sua 

própria redundância relativa. Essa é uma lei populacional peculiar ao 

modo de produção capitalista. (...) Mas, se uma população trabalhadora 

excedente é produto necessário da sua acumulação ou do 

desenvolvimento da riqueza com base no capitalismo, essa 

superpopulação torna-se, por sua vez, a alavanca da acumulação 

capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que 

pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse criado 

à sua própria custa. Ela proporciona às suas mutáveis necessidades de 

valorização o material humano sempre pronto para ser explorado 

independente dos limites do verdadeiro acréscimo populacional” (Marx, 

1985; 200). 

Talvez possa-se argumentar que o caso é outro para a colonização moderna 

porque o capital tem que, sim, criar essa população trabalhadora excedente às suas 

custas, subvencionando a sua imigração. Mas, ainda assim, o Estado que banca a vinda 

do imigrante não criou esse imigrante, que foi forjado pelo desenvolvimento do exército 

industrial do capital europeu. Tampouco continua o capital a bancar a reprodução deste 

quando ele se torna colono. O próprio colono se reproduz a si. Assim, para as periferias 

em colonização, um impulso modernizador retardatário (Kurz) tem que ser dado nesse 

sentido, mas ele não é de modo algum absoluto. Aliás, como procurou ressaltar 

Beiguelman, a imigração subvencionada para o Oeste paulista mais novo procurou 

generalizar, através do Estado, uma política que privilegiava aquela região. Os capitais 

individuais dos fazendeiros dessa região foram, acima de tudo, possibilitados sem que 

tivessem que arcar com os referidos custos, sendo que fora exatamente este o debate em 

defesa da subvenção. 

 De todo modo, ainda que agora fique bastante claro que a teoria da colonização 

é, portanto, o mecanismo para se instaurar essa superpopulação relativa, conforme o 

padrão de acumulação que a Revolução Industrial propõe, há que se notar que a 

particularidade da cafeicultura não permite grandes modificações na composição 

orgânica dos seus capitais, posto que a mudança nos padrões técnicos ficou restrita ao 

beneficiamento e ao transporte (Mello, 1982; Costa, 1999). Fica, assim, dificultada a 

mobilização crítica do trabalhador, exercendo pressão sobre o próprio trabalhador, 

decorrente desta que é chamada a lei geral de acumulação capitalista. Nela, 



empregados pressionam desempregados a aceitarem condições pioradas de ocupação, 

enquanto desempregados pressionam os empregados a aceitarem as modificações de 

suas condições de trabalho, sob o risco de serem substituídos.  

“O sobretrabalho da parte ocupada da classe trabalhadora engrossa as 

fileiras de sua reserva, enquanto, inversamente, a maior pressão que a 

última exerce sobre a primeira obriga-a ao sobretrabalho e à submissão 

aos ditames do capital. A condenação de uma parcela da classe 

trabalhadora à ociosidade forçada em virtude do sobretrabalho da outra 

parte e vice-versa torna-se um meio de enriquecimento do capitalista 

individual e acelera, simultaneamente, a produção do exército industrial 

de reserva numa escala adequada ao progresso da acumulação social” 

(Marx, 1985; 203). 

 Quanto maior a estratificação dentro da própria classe trabalhadora, produzida 

por este mesmo processo, maior a pressão que os pobres e desempregados exercem 

sobre os empregados para a aceitação de piores condições de trabalho. Nisto reside, 

inversamente, a riqueza proporcionada pelo processo de valorização, nestas condições 

favoráveis69. Evidentemente, não são elas que esperamos encontrar durante a expansão 

da cafeicultura e nas ex-colônias em geral70, em que a “importação de braços” passa a 

ser preconizada. Porém, é essa situação favorável que se espera alcançar com a 

colonização sistemática, no que se reforça a idéia de se tratar de uma modernização 

retardatária (Kurz), visando alcançar o padrão de acumulação, notadamente o inglês.   

                                                 
69 Enfim, a lei geral, pela sua correlação das grandezas proporcionais do exército industrial de reserva e as 
potências da riqueza, em sua exposição mais conceitual abstrata. Cabe a nós mostrar as variegadas 
modificações que ela apresenta em sua realização:“Quanto maiores a riqueza social, o capital em 
funcionamento, o volume e a energia de seu crescimento, portanto também a grandeza absoluta do 
proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército industrial de reserva. A força de 
trabalho disponível é desenvolvida pelas mesmas causas que a força expansiva do capital. A grandeza 
proporcional do exército industrial de reserva cresce, portanto, com as potências da riqueza. Mas quanto 
maior esse exército industrial de reserva em relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto mais macia a 
superpopulação consolidada, cuja miséria está em razão inversa do suplício de seu trabalho. Quanto 
maior, finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto 
maior o pauperismo oficial. Essa é a lei absoluta geral, da acumulação capitalista. Como todas as outras 
leis, é modificada em sua realização por variegadas circunstâncias, cuja análise não cabe aqui” (Marx, 
1985; 209). 
70 Ao final, após apontar que a organização dos trabalhadores em sindicatos pode perturbar a ação “livre” 
da lei de oferta e procura de trabalho, indica outra qualidade de perturbação que se dá nas colônias, que 
acabem por requerer meios coercitivos para a acumulação: “Por outro lado, assim que, nas colônias, por 
exemplo, circunstância adversas perturbem a criação do exército industrial de reserva e, com ele, a 
dependência absoluta da classe trabalhadora em relação à classe capitalista, o capital, inclusive seu 
Sancho Pança dos lugares-comuns, rebela-se contra a ‘sagrada’ lei da demanda e oferta e trata de 
promover aquela criação por meios coercitivos” (Marx, 1985; 206). 



“Os fazendeiros, de modo geral, já estavam conscientes de que ‘é 

impossível ter salários baixos, sem violência, havendo poucos braços e 

muitos que queiram empregá-los’. A saída para esse dilema e a essência 

do sistema de imigração de São Paulo foram explicadas por outro 

membro da Câmara de Deputados, logo após a abolição: ‘É evidente’, 

disse ele, ‘que precisamos de braços... no intuito de aumentar a 

concorrência de trabalhadores e, mediante a lei da oferta e da procura, de 

diminuir o salário’” (Stolcke, 1986; 41-2). 

Devemos pensar na situação do colonato como criação desse exército de reserva. 

Na ausência de sua consolidação efetiva, a pressão sobre o trabalhador é menor e a 

expropriação também tenderá a sê-lo71. 
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