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 RESUMO 

Este trabalho discute a transição do trabalho escravo ao livre no Segundo Império. Tem como 

foco a participação do trabalhador nacional livre neste processo. Para isso trata inicialmente da 

expansão da lavoura escravista cafeeira e de algumas de suas práticas administrativas em 

grandes propriedades. Posteriormente discute questões demográficas e culturais da população, 

e como se processava as relações entre fazendeiros e trabalhadores nacionais livres na província 

de São Paulo. Por fim analisam-se algumas fontes de fins do século XIX, que envolvem setores 

da produção científica, do governo provincial de São Paulo e da capital do Império. Estas fontes 

revelam que no debate que envolveu a Abolição e o estabelecimento de um mercado de trabalho 

livre, não entrou em questão a contradição entre as práticas escravocratas habituais de produção 

e a cultura caipira do trabalhador nacional livre no Sudeste do País. Idealizado como portador 

de uma índole preguiçosa e vadia, para as elites o trabalhador nacional livre não seria capaz de 

compor um mercado de trabalho livre que iria substituir o escravo. 

 

Palavras-chave: Trabalho Escravo. Café. Abolição. Trabalhador nacional livre.  

 

 

ABSTRACT 

This monography discusses the transition from slave to free labor in the Second Empire period 

in Brazil. It focuses on the participation of the free national workers in this process. For this, it 

initially deals with the expansion of the slave plantation, and some of its administrative 

practices in large properties. Subsequently, it discusses demographic and cultural issues of the 

population, and how the relationships between land holders and free national workers were 

processed in the province of São Paulo. Finally, some sources from the end of the 19th century 

are analyzed, which involve sectors of scientific production, of the provincial government of 

São Paulo and from the capital of the Empire. These sources reveal that, in the debate about the 

Abolition and the establishment of a free labor market, the contradiction between the usual 

slave-like production practices and the caipira culture of the free national worker in Brazil 

Southeast region did not come into question. Idealized as having a lazy nature, for the elites the 

free national worker would not be able to compose a free labor market that would replace the 

slave one. 

 

Keywords: Slavery. Coffee. Abolition. Free national worker. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho discute a transição do trabalho escravo ao livre na lavoura cafeeira 

paulista, privilegiando as décadas de 1850 à de 1880 e com foco na participação do trabalhador 

nacional livre neste processo. 

 Fazem parte do estudo autores como FRANCO que, em Homens Livres na Ordem 

Escravocrata analisou as condições de vida do homem livre e pobre e sua participação na 

sociedade escravocrata como um todo. SOUZA que, em Os Parceiros do Rio Bonito trata das 

origens, os modos de vida e os meios de subsistência do caipira. Também sobre a questão sigo 

os passos de MOURA com Saindo das Sombras, discutindo os pobres livres paulistas e 

campineiros entre 1850 e 1888 no contexto do escravismo em declínio, e a crescente 

necessidade de mão de obra, e MESSIAS que relata o papel do nacional livre na implantação 

do café em Araraquara e São Carlos do Pinhal, após a extinção do tráfico de africanos.  

Estes autores ao fazerem uma análise não focada no imigrante europeu, favorecem a 

compreensão dos conflitos entre fazendeiros e indivíduos pobres e livres nacionais no universo 

escravocrata de transição para o trabalho livre. Ao considerarmos que trabalhos como os de 

Emilia Viotti da Costa, Celia Maria Marinho de Azevedo, Maria Lúcia Lamounier1 e outros 

que, embora tenham se referido ao trabalhador nacional livre não o tiveram como foco, tal 

abordagem ilumina este tratamento mais tradicional.  

Pretendo contribuir com a melhor compreensão destes conflitos que geravam o discurso 

da falta de braços por parte dos fazendeiros. Para isso, acrescento algumas questões que dizem 

respeito à produção extensiva do café. Busco com o debate e a análise das fontes, traçar 

caminhos que levem a nos responder: estes conflitos contribuíram para retardar a Abolição no 

Brasil? 

Para isso a metodologia utilizada envolveu, em conjunto com a bibliografia, a análise 

de fontes do século XIX que tratassem das práticas usuais na produção do café, como a de 

PECKOLT, História das plantas alimentares e de gozo do Brasil. Generalidades sobre a 

agricultura brasileira, a cultura, uso e composição chimica de cada uma delas, e a de VERNEK, 

 
1 COSTA, Emília Viotti da. Da Senzala à Colônia. 5ºed. São Paulo: UNESP, 2010. AZEVEDO, Celia Maria 

Marinho de. Onda Negra, Medo Branco. O negro no imaginário das elites — Século XIX. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1987. LAMOUNIER, Maria Lúcia. Da escravidão ao trabalho livre: a lei de locação de serviços de 

1879. Campinas: Papirus, 1988. 
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Memoria sobre a fundação de huma fazenda na província do Rio de Janeiro. Sua administração 

e épocas em que se devem fazer as plantações suas colheitas, etc., etc. 

Destaco também fontes relativas às discussões em torno do emprego do trabalhador 

nacional em substituição ao escravo, como GODOY em O elemento servil e as Câmaras 

Municipaes da Província de São Paulo, e COUTY em Étude de biologie industrielle sur le café 

e L'esclavage au Brésil, par Louis Couty ; avec une lettre de M. le sénateur Schoeler. 

Em minha análise, considero que as condições de produção com base no trabalho 

escravo naquela sociedade deram forma às suas relações sociais. Com isso, não havia ainda a 

distinção clara entre as práticas sociais habituais do trabalho escravo em relação ao trabalho 

livre. Uma vez que “A produção das ideias, das representações e da consciência está, a 

princípio, direta e intimamente ligada a atividade material dos homens; ela é a linguagem da 

vida real” (MARX e ENGELS, 2001, p. 18). 

O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro trata da expansão da lavoura 

cafeeira escravista e sua disseminação para São Paulo. Aborda ainda alguns métodos habituais 

da produção do café com base no trabalho escravo, e a necessidade de trabalhadores que se 

adaptassem a estas mesmas práticas de produção. No segundo, abordo as tentativas de emprego 

do trabalho livre e seus conflitos resultantes, além de uma breve análise da disponibilidade de 

braços nacionais e da sua diversidade cultural, que impacta diretamente na aplicação de sua 

força de trabalho em grandes propriedades habituadas ao trabalho escravo. 

Por fim, o último capítulo evidencia o racismo científico e o discurso das elites política 

e senhorial a que esteve submetido o povo brasileiro, e que revelam o lugar que ocupa o 

trabalhador nacional livre nos debates sobre o fim da escravidão no Brasil em fins do XIX. 

A extinção do tráfico de africanos e a Lei do Ventre Livre tornaram o fim da escravidão 

no Brasil uma questão de tempo. Com o trabalho escravo em transição para o livre não ocorreu 

a cessação de práticas sociais escravocratas e de superexploração da força de trabalho. O 

trabalhador nacional livre sabia disso, o imigrante, até pôr os pés em solo brasileiro, não.  

Sabemos que a história é feita de mudanças e permanências. Lutar de forma consciente 

ou não para que ocorressem mudanças parece ter sido o papel do trabalhador nacional; o dos 

grandes proprietários, encontrar uma alternativa que mantivesse o status quo. 
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CAPÍTULO 1 - A EXPANSÃO DO CAFÉ, A TERRA E OS BRAÇOS PARA 

LAVOURA. 

O desenvolvimento do capitalismo industrial nos países centrais é apontado pela 

historiografia como o grande influenciador da liquidação da economia colonial no século XIX, 

estimulando as lutas pela independência no continente americano.  

Buscando incessantemente eliminar as contradições ao seu pleno estabelecimento, como 

o exclusivo metropolitano, o monopólio do mercado colonial e o trabalho escravo, o capitalismo 

industrial alterou ainda a demanda por produtos coloniais — metais preciosos e produtos 

agrícolas coloniais — para alimentos e matérias-primas. Tais produtos deveriam ser produzidos 

em massa, buscando com isso economia de escala que reduziria os custos tanto da reprodução 

da força de trabalho quanto dos materiais componentes do capital constante nos países centrais 

(CARDOSO DE MELLO, 2009, p. 38-39). 

Conquistada a independência, a liberdade econômica não acompanhou esta conquista 

nos países latino-americanos. Estabeleceu-se uma divisão internacional do trabalho, onde as 

ex-colônias permaneceram com sua posição econômica dependente do centro, produzindo 

mercadorias primárias de exportação, e consumindo produtos industrializados. 

O Brasil Império se inseriu neste contexto econômico internacional como um país da 

América Latina, periférico e dependente das economias centrais. Preservando suas 

características mercantilistas e concentrando suas exportações em produtos rurais como 

algodão, fumo e cacau em menor relevância, logrando o açúcar e o café maior volume e 

importância em suas finanças. Estes cinco produtos operaram 72,2% das exportações na 

primeira metade do século XIX, chegando até 82,5% na segunda. A grande lavoura tradicional 

e escravista, assumiu assim papel fundamental no movimento desta economia durante todo o 

século XIX (CANABRAVA, 1997, t. 2, v. 6, p. 103 e 141). 

Outra influência externa indicada pela historiografia, de bastante relevância para o 

fortalecimento da produção de açúcar, e o desenvolvimento da produção de café no Brasil 

Império, foi a revolução de Saint-Domingue iniciada em 1791. O decorrente colapso de sua 

lavoura escravista contribuiu para que a Grande Lavoura brasileira expandisse seus caminhos, 

aumentando sua produção sustentada nos braços do africano escravizado. 

Inicialmente, foi o açúcar que mais rapidamente ganhou força nas exportações, 

principalmente no Norte do Império, mas também nas Províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Transpôs o anterior pico de produção de 15.000 toneladas para alcançar as 20.000 toneladas 

anuais. Este aumento da produção foi tão rápido que em 1805 o Brasil já produzia 15% do 

açúcar no mundo, chegando à década de 1820 a 40.000 toneladas, 1830 a 70.000 toneladas e 
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em meados do século XIX as 100.000 toneladas, atingindo mais de 200.000 toneladas na última 

década do império (KLEIN e VINSON III, 2015, p. 164-166). 

As províncias de Pernambuco e Bahia se tornaram os grandes centros produtores. 

Contudo o açúcar brasileiro amargou a baixa de preços no mercado internacional no avançar 

do século XIX, e suas dificuldades foram ainda maiores devido à falta de melhoria das técnicas 

de produção (KLEIN e VINSON III, 2015p. 165). 

No Sul, com a baixa dos preços do açúcar, as províncias do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, São Paulo e Espírito Santo reagiram à crescente demanda europeia e dos Estados Unidos 

pelo café. Com maior preço e menor concorrência, o café foi progressivamente substituindo a 

lavoura de cana de açúcar naquelas províncias (CANABRAVA, 1997, p. 104; COSTA, 2010, 

p. 62; KLEIN e VINSON III, 2015, p. 168-169). 

Emília Viotti da Costa ao referir-se à expansão do café, cita a produção de 8.495 arrobas 

em fins do século XVIII na província do Rio de Janeiro. Em 1818 alcança entre 300.000 e 

400.000 arrobas. No porto de Santos 1000 arrobas foram exportadas em 1804, e em 1813 chega 

se a 10.000 arrobas (COSTA, 2010, p. 61-62). 

Foi no Vale do Rio Paraíba que o café encontrou condições das mais favoráveis, e sua 

expansão se tornou mais significativa a partir da década de 1830, quando a produção nacional 

ultrapassou 484.222 sacas de cinco arrobas. Disseminando-se nas províncias do sul na década 

seguinte, quando entre 1846 e 1850 as exportações de café lograram 9.383.937 sacas de cinco 

arrobas (CANABRAVA, 1997, p. 107; TAUNAY, 1939, t. 2, v. 4, p. 15 e 80). 

Verifica-se então a grande superioridade do café sobre a cana de açúcar, já em meados 

do século XIX. As exportações de café contribuíram muito para a melhoria das finanças do 

Império. E este sucesso do café favoreceu politicamente os cafeicultores do Segundo Reinado, 

que passaram a ter forte influência política. 

Esta sucinta trajetória da economia mercantil escravista nacional de produtos rurais até 

aqui abordada, sua gênese e desenvolvimento até meados do século XIX, fez-se necessária para 

que passemos a enfatizar um de seus ramos, a produção de café. Considerarei dois elementos, 

que submetidos compulsoriamente à lavoura cafeeira, a ela foram fundamentais, o trabalho 

escravo e a terra. 

É certo que não foram o trabalho escravo e a terra, os únicos elementos fundamentais 

ao estabelecimento da economia escravista cafeeira nacional2. O crescimento do café como uma 

 
2 O início da formação da economia escravista cafeeira nacional no Brasil se dá a partir do encadeamento de dois    

fatores: a queda do exclusivo metropolitano e em seguida, a formação do estado nacional. Estes eventos levaram 

a crise da economia colonial, uma vez que se tornou possível para o Brasil, nacionalizar a administração do 
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necessidade de consumo humano no mercado internacional fez parte do processo, e como o 

trabalho escravo e a disponibilidade de terras produtivas, foi determinante no estabelecimento 

desta empresa (CARDOSO DE MELLO, 2009, p. 47-48). 

Entretanto o que aqui interessa é explicitar algumas particularidades dos dois primeiros 

elementos — trabalho escravo e a terra — como meios de produção em larga escala de um 

produto mercantil de exportação considerando-se que ao longo do século XIX novas terras 

foram incorporadas, mas o trabalho escravo entrou em declínio na segunda metade do século 

XIX, e fez-se necessário o estabelecimento do trabalho assalariado. 

Na lavoura cafeeira foi o trabalho escravo que deu valor ao café. Não se deve esquecer 

que foram os braços do negro africano, reduzido à condição de cativo e submetido aos trabalhos 

forçados na lavoura, no terreiro ou nos caminhos, se ocupando do transporte do café nos lombos 

de burro ou em seus próprios ombros, o que gerou grande parte da riqueza do Segundo Império. 

A magnifica produção agrícola alcançada já em meados do século XIX envolveu uma 

extraordinária massa de africanos escravizados e empregados nesta faina. E não é ímprobo 

também admitir a enorme relevância que toda essa gente teve na formação e constituição do 

povo brasileiro. Em fins daquele século, assim se referiu ao povo brasileiro o senador Joaquim 

Floriano de Godoy 

No Brazil não temos Estados Norte e Sul divididos pela escravidão. Esta 

existe, não circumscripta em uma região, mas sim formando a contextura do 

nosso organismo, constituindo sua trama vital e tão intimamente nelle fundida 

que póde-se aqui repetir, sem hipérbole a imagem de Victor Hugo, quando, 

referindo-se á civilização da Russia, disse:— esgaravatae o russo, encontrareis 

o Tartaro: assim também, estudae o Brasileiro, encontrareis o Africano 

(GODOY, 1887, p. 62). 

De acordo com Sidney Chalhoub, entre 1801 e 1825 foram escravizados e traficados 

para o Brasil 1.012.762 indivíduos africanos, outros 1.041.964 entre 1826 e 1850, e após a 

proibição do tráfico pela lei Euzébio de Queiroz, mais 6.800 pessoas ainda desembarcaram no 

Brasil e foram escravizadas à revelia da lei (CHALHOUB, 2012, p. 35). 

 É justo lembrar que, previamente à Lei N°581, de 4 de setembro de 1850, que teve por 

objetivo estabelecer medidas de repressão ao tráfico de africanos para o Brasil, este comercio 

já havia sido feito ilegal pela Lei de 7 de novembro de 1831, tornando livre qualquer 

escravizado procedente do estrangeiro (BRASIL, 1831, 1850). 

Logo é provável que, dos mais de 2 milhões de africanos feitos cativos no Brasil na 

primeira metade do século XIX, um número superior a 40% deles o foram ilegalmente. 

 
sistema produtivo a partir de recursos preexistentes, com a apropriação dos excedentes e o controle dos 

investimentos (CARDOSO DE MELLO, 2009, p. 45-49). 
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 Reforço aqui que a forte ascensão inicial da economia escravista cafeeira nacional se 

dá neste período. João Manuel Cardoso de Mello ao referir-se sobre “[...] as linhas gerais do 

movimento da economia cafeeira entre 1810 e 1870.” estabelece o período entre 1810 e 1850 

como “[...] os momentos de constituição e consolidação, bem como generalização do consumo 

de café nos mercados centrais.” (CARDOSO DE MELLO, 2009, p. 57). 

O elemento trabalho escravo foi fundamental neste processo, e o número de cativos 

concentrados na produção do café foi crescente até os últimos anos da monarquia (KLEIN e 

VINSON III, 2015, p. 177). 

A par destes dados da exploração do trabalho escravo, passemos a analisar a lavoura 

cafeeira a partir de 1850, em São Paulo. Esta província conquistou a maior produção de café na 

década de 1880, e teve papel político fundamental na instalação do trabalho assalariado que iria 

substituir o trabalho escravo naquela década, como veremos no último capítulo deste trabalho. 

Até fins de 1860, foi o Vale do Paraíba a região geográfica predominante na produção 

de café. A província do Rio de Janeiro se manteve como a principal produtora até a década de 

1880. Como segundo maior produtor, Minas Gerais foi superada por São Paulo no fim da 

década de 1840, mas retoma por alguns anos a segunda colocação entre fins da década de 1860 

e início da década de 1870. A partir de então as melhorias nos meios de transporte que vinham 

sendo implementadas, favorecem a expansão do café nos sertões paulistas, possibilitando seu 

gradual aumento, até que na década de 1880 supera a produção do Rio de janeiro (COSTA, 

1997, p. 214-216; KLEIN e VINSON III, 2015, p. 171 e 174-175). 

Este crescimento da produção foi realizado sempre em terras adequadas à lavoura de 

café, que em concurso com a superexploração do trabalho escravo, fundamentaram a lógica da 

economia escravista cafeeira, que buscou produzir muito a baixos custos retornando altos lucros 

(CARDOSO DE MELLO, 2009, p. 58). 

O aumento da população escrava em São Paulo acompanhou o aumento da produção, 

ainda que a extinção do tráfico de africanos tenha ocorrido em 1850. A lavoura cafeeira paulista, 

a partir deste momento, se abasteceu do tráfico interno de cativos vindos do Norte.  

Mas os debates sobre a necessidade de se passar do trabalho escravo ao trabalho 

assalariado vai gradativamente aumentando nas décadas seguintes à Lei Euzébio de Queiróz. O 

assunto passou cada vez mais a ser discutido na imprensa, nos meios políticos e na sociedade 

em geral. 

Contudo as resistências dos senhores eram muitas. E para que possamos entender 

melhor os significados que tinham, na sociedade escravista do café, substituir o escravo pelo 
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trabalhador livre e assalariado, vamos ter que nos aproximar mais da lavoura cafeeira enquanto 

escravista. 

Tratemos então da difusão do café em São Paulo, nos aproximando de algumas questões 

sobre o trabalho na fazenda escravista cafeeira propriamente dita. Elas variaram entre 

latifúndios, médias e pequenas propriedades, e conforme estas dimensões, variavam também as 

relações entre senhores, escravos e trabalhadores livres. Os processos de produção, no entanto, 

seguiram técnicas bastante similares. 

Na economia mercantil escravista, a constância de sua ampliação “[...] somente poderia 

ir adiante se contasse, constantemente, com novas terras próprias ao café, supondo uma técnica 

“extensiva” e invariável, bem como constante a fertilidade natural do solo” (CARDOSO DE 

MELLO, 2009, p. 52). 

Neste sentido de busca por um modelo metodológico de procedimentos, que 

favorecessem a melhoramentos da produção, pesquisadores e fazendeiros se dedicaram a fazer 

registros sobre a lavoura, perpetuando o conhecimento que já haviam acumulado, pela pesquisa 

ou pela larga experiência na condução das fazendas.  

Seus conhecimentos foram difundidos e compartilhados entre grandes e pequenos 

fazendeiros. Nem sempre nortearam, no entanto, a administração do que seria uma fazenda 

modelo, servindo a orientar os senhores no bom governo de sua escravaria, e na boa produção 

do café. 

Conforme foi analisado anteriormente, São Paulo já era um grande produtor de café 

antes de 1850. Mas a lavoura cafeeira conquista o oeste paulista a partir desta década. 

Experiências anteriores com o café nestas novas condições de planalto, com terras roxas e clima 

favorável, elaboraram conhecimentos que estimularam fazendeiros a deixarem a lavoura de 

cana de açúcar e investir no plantio do café (CANABRAVA, 1997, p. 110). 

Na província de São Paulo, o café foi cultivado em conjunto com a cana de açúcar, 

algodão, cereais, feijão, mandioca e a criação de porcos, lavouras anteriores a ele. Mas devido 

a seu preço atraente nas exportações, mais e mais fazendeiros foram substituindo sua produção 

pela da Rubiaceae. Na década de 1860 começaram a faltar gêneros de primeira necessidade no 

Vale do Paraíba paulista, Areias, Queluz, Silveiras etc. Havia escassez de alimentos e foi 

necessária a aquisição destes produtos de locais distantes (COSTA, 1997, p. 64-65). 

Campinas foi o núcleo propagador da lavoura cafeeira no oeste paulista, e passou pelos 

mesmos apuros no seu abastecimento de algodão, toucinho, feijão e queijo. Sua grande 

produção de café, já na década de 1860, rivalizava com outras grandes zonas produtoras como 

Bananal. Passou então a demandar estes produtos básicos, e ter destaque no comercio interno 
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com outras regiões de São Paulo e Minas Gerais. (CANABRAVA, 1997, p. 110; COSTA, 1997, 

p. 64-65). 

A substituição de culturas anteriores foi muito praticada, mas novas formações de café 

em terras virgens eram essenciais para a expansão da lavoura cafeeira. Estas terras, no entanto, 

não eram ocupadas ao acaso. As décadas de tentativa e erro, observações e troca de informações 

entre os fazendeiros acumularam conhecimentos que eram materializados na escolha da terra 

que iria ser o leito do novo cafezal. 

Theodoro Peckolt, um naturalista e farmacêutico que se estabeleceu em Cantagalo na 

província do Rio de Janeiro em 1851, lá realizou pesquisas durante dezessete anos, 

preocupando-se principalmente com os aspectos botânicos da lavoura, e das características do 

solo e sua produtividade.  

Não obstante tenha descrito o resultado de suas análises do solo em suas características 

químicas, refere-se também a experiência dos fazendeiros, em verificar a partir da vegetação, o 

quanto uma determinada terra seria fértil para sua lavoura. 

D’esta arte o cultivador brasileiro, só por sua longa experiencia e sem precisar 

de analyse chimica ou geognostica, distingue pela simples inspecção do matto 

virgem, as qualidades de um terreno destinado á cultura; pela diferença das 

espécies arbóreas ele estabelece as seguintes divisões entre os terrenos 

cultiváveis cobertos de matto—virgem [...] (PECKOLT, 1871, p. 32). 

Distinguindo a terra em primeira segunda e terceira qualidades, a que mais interessava 

ao café era a de primeira qualidade.  

[...] Terra superior, onde abundão os troncos antiquissimos, collossaes de Oleo 

vermelho, Jacarandá-tan, Jacarandá-rosa, Guarubú, Gurataia-poca, Catinga de 

porco, Sassafraz, Cedro, Jiquitibá, Arco de pipa, Canella de veado, Sucupira, 

Tinguaciba, Guarema, Páo d’alho, Pellado, Aroeira rajada, Taboca, 

Chrysiuma, etc. (PECKOLT, 1871, p. 32).  

Nestas terras esperava-se trinta anos ou até mais de boa produtividade do café. Ele 

descreve também os três tipos de solo qualificados pelo brasileiro, onde o terceiro tipo, 

constituído pela terra vermelha é “Terreno produtor de café por excellencia; [...]” (PECKOLT, 

1871, p. 38). 

O que assinala o relato de Peckolt é que a imensa disponibilidade de terras tinha algumas 

limitações, e sua qualidade era uma delas. Uma vez que a implantação de uma lavoura de café, 

ou até mesmo a fundação de uma fazenda, requeria um grande investimento, o fazendeiro 

precisava escolher bem onde iria investir seus recursos. 

Em São Paulo estas terras por excelência para o café — roxa segundo a historiografia, 

vermelha para Peckolt — e que marcam a sua segunda expansão, foram encontradas entre os 

Vales dos rios Pardo e Moji-Guaçu, Paranapanema e Peixe. Nestas regiões, o café seguiu em 
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direção ao sertão longínquo do oeste paulista, com forte migração de pioneiros ávidos pela terra 

e o plantio do café, e sua ambição em muitos casos não encontraram limites nem mesmo na 

violência (CANABRAVA, 1997, p. 110-111). 

O avanço da lavoura cafeeira aliado às novas condições jurídicas impostas pela lei de 

terras, pressionou os pequenos posseiros muitas vezes incapazes de legalizá-las, a abandonar 

suas terras ou se submeter ao grande proprietário. Contudo, estas questões que envolveram as 

relações entre os grandes e pequenos proprietários, e o trabalhador nacional livre serão melhor 

abordadas no próximo capítulo.  

Transitemos agora pela propriedade cafeeira, suas dimensões e questões laborais que 

operacionalizam sua produção.  

A produção de café, a quantidade de pés plantados ou o quantitativo da escravaria, são 

formas bastante comuns na historiografia para se dimensionar as áreas produtoras mais 

importantes. 

Rosane Carvalho Messias, usou o método de Sérgio Milliet (1938), ao estimar as 

dimensões das propriedades cafeeiras de São Carlos e Araraquara em fins do século XIX. Por 

este critério “[...] as propriedades que possuíam até vinte mil pés plantados eram consideradas 

pequenas; com até cinquenta mil pés eram médias propriedades; até 250 mil eram grandes 

propriedades e acima de 251 mil pés eram latifúndios.” (MESSIAS, 2003, p. 72). 

Em 1868 o senador Souza Queiroz possuía na fazenda São Jeronymo, em Limeira, 

122.500 pés de café. Na fazenda Crissiumal, no município de Pirassununga, possuía 118.200 

pés de café, totalizando 241.500 pés de café. Seguindo o critério mencionado, podemos afirmar 

que o senador Souza Queiroz foi um grande proprietário (TAUNAY, 1939, t. 1, v. 3, p. 204-

205). 

Não obstante houvesse grandes propriedades, como as do senador Souza Queiroz, o 

conjunto das pequenas e médias propriedades produziram a maior parte do café, conforme o 

que foi evidenciado no levantamento da produção de café de algumas fazendas, realizado pelo 

coletor de Angra dos Reis, em 1868 (MARCONDES,1998, p. 45). 

Em seu levantamento estavam 490 produtores entre fluminenses, paulistas e mineiros, 

que totalizaram 1.712.900 arrobas, 12% do café exportado pelo Brasil entre 1867 e 1868. Neste 

montante estavam 150.000 arrobas de Joaquim José de Souza Breves. Foram produzidas 

982.900 arrobas por pequenos e médios cafeicultores, 452 fazendeiros, situados em produções 

de menos que 10.000 arrobas que juntos produziram 57,4% (MARCONDES,1998, p. 45-46). 

Neste exemplo, onde as propriedades cafeeiras são dimensionadas pela produção, 

percebemos que a pequena e a média propriedade prevalecem tanto na produção, quanto em 
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número, uma vez que do total de 490 propriedades analisadas pelo coletor, 452 se enquadraram 

nesta categoria. Apesar disso, as grandes propriedades, 38 apenas, representando 7,7% 

produziram 42,6% totalizando 730.000 arrobas de café (MARCONDES,1998, p. 46). 

Concluo que embora a grande propriedade represente um percentual menor da 

produção, tem uma imensa fatia do mercado, e em consequência disto vai demandar uma 

concentração significativa de trabalhadores, bem como disciplina e regularidade no trabalho, 

para que não se interrompa a produção. 

A interrupção, ou mesmo regressão significativa da produção nestes grandes centros, 

tinha alto potencial de danos às exportações e à economia cafeeira, comparado as outras 

propriedades de médio e pequeno porte, vistas individualmente ou em pequenos grupos. O 

apetite voraz do grande produtor de café pela propriedade escrava encontra aqui sua motivação, 

e expõe uma das faces de um capitalismo retardatário. 

Dados estes aspectos sobre as dimensões da lavoura cafeeira, e o significado da 

interrupção de sua produção para os fazendeiros, principalmente o grande — muitos teriam 

como desfecho a ruína — cabe agora por fim examinar mais detalhadamente o uso do tempo 

de acordo com as tarefas a serem realizadas no dia a dia e de sol a sol, em conjunto com as 

relações sociais na esfera do trabalho, ajustadas na fazenda cafeeira. 

Analisar a atividade prática na lavoura e as relações sociais a ela vinculadas, ou seja, o 

trabalho ali exercido com a necessária regularidade e sob o domínio do senhor, nos permitirá 

ver com mais clareza o valor que a possibilidade de escolha tem nos conflitos entre os senhores 

escravocratas e o trabalhador nacional livre, que pretendiam usar para substituir as pessoas 

escravizadas. Este trabalhador, cada vez mais, passa a compor a força de trabalho na lavoura 

com o fim do tráfico de africanos em 1850. Ressalte-se, porque, que os limites entre o trabalho 

assalariado e o trabalho escravo naquela sociedade eram imprecisos.  

Em 1885, quando já se era admitido que o trabalho escravo teria seu fim, e durante os 

debates entre os deputados do Império sobre a lei dos sexagenários, alguns previam o colapso 

da produção ao se libertar o escravo por causa de uma esperada interrupção dos trabalhos na 

lavoura. 

Uma abolição feita de forma imprudente, argumentava-se, seria um golpe de morte 

contra a lavoura, pois dos 300 dias úteis em um ano, 200 eram ocupados com o trato e a colheita 

do café, considerando uma fazenda onde os cafezais já se encontrassem em produção 

(MENDONÇA, 1995, 50-51). 
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Para Francisco Peixoto de Lacerda Vernek, Barão de Paty de Alferes, o café deveria ser 

limpo de enxada três vezes por ano, a primeira em março ou abril a segunda em setembro ou 

outubro e a terceira em novembro ou dezembro. (VERNEK, 1847, p. 20). 

O café estava pronto para ser colhido em maio, e toda a colheita durava 2 meses, após 

vinha a lavagem e secagem que tinha por objetivo transformar o café de roça em café de coco, 

este por fim deveria ser armazenado. Cumpridas estas tarefas, reiniciavam-se os trabalhos 

(MENDONÇA, 1995, p. 50-51). 

Durante a colheita, se os pés de café apresentassem o fruto falhado em seus galhos, a 

tarefa do escravo seria a colheita entre um até três alqueires dia. Já quando fossem abundantes 

os frutos, deveria colher de cinco a sete alqueires, “Ás horas de medir, que deve ser ao entrar 

do sol , o administrador deve estar presente afim de fazer castigar aquelles que não deram a 

tarefa, que se deve graduar conforme o estado do café e as forças do indivíduo” (VERNEK, 

1847, p. 20). 

Após a colheita era necessário o transporte para o terreiro, que somente ficaria para o 

dia seguinte, se fosse distante e necessitasse ser feito com os carros de boi. Colheitas próximas 

a sede da fazenda, deveriam ser transportadas ainda na madrugada para o terreiro, que com 

1500 a 2000 arrobas ficariam secos ao fim de 20 a 25 dias. O Barão ainda relata outras 

atividades que envolvem a lavoura cafeeira, como o plantio, a necessidade de poda e o seu 

beneficiamento (VERNEK, 1847, p. 21-22). 

Nas fazendas cafeeiras os trabalhos não se limitavam ao café, “[...] manutenção dos 

caminhos, cercas, pomares, trato com gado e roças de subsistência”, ocupavam os 100 dias 

restantes que se situavam, “[...] entre uma carpa e outra e entre estas e a colheita” 

(MENDONÇA, 1995, p. 51). 

Os trabalhos na lavoura eram intensos e incessantes, e necessitavam de elevado número 

de trabalhadores, ocupando todo o calendário anual e somente foram moderados com a 

introdução de progressos técnicos já em fins do século XIX. 

Vários infortúnios poderiam surgir durante os trabalhos. Na lavoura, baixas 

temperaturas eram temidas, “[...] em 1870, a geada dizimou porção considerável dos cafezais 

paulistas” (CANABRAVA, 1997, p. 144). 

Do mesmo modo, moléstias individuais nos olhos, pulmões, verminoses e mordidas de 

cobra, bem como epidemias, “As mais graves eram a cólera, a febre amarela e a varíola”, 

minavam a propriedade escrava do senhor, “A duração média da força de trabalho era de quinze 

anos e, nas fazendas, havia sempre certo número de escravos momentaneamente incapacitados, 

numa cifra que variava de 10% a 25%” (COSTA, 1997, p. 302-304). 
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 Fugas e até assassinatos cometidos por cativos foram eventos recorrentes, “Durante 

todo o tempo em que vigorou o regime, eram correntes na zona cafeeira as notícias de crimes 

hediondos cometidos por escravos contra senhores e feitores” (COSTA, 1997, p. 356). 

Diante de tantos incômodos a lavoura, não é de se admirar o surgimento de manuais 

como o do Barão do Paty do Alferes, orientando a condução da fazenda com maiores e diversos 

detalhes, que um bom fazendeiro deveria seguir para vencer tais obstáculos. 

Não me aprofundarei mais nos métodos agrícolas, praticados pelos braços escravos sob 

a determinação dos senhores do café. Uma vez que o propósito foi dar uma ideia geral da práxis 

laboral na lavoura cafeeira. 

Vimos que, com a independência, formou-se na primeira metade do século XIX uma 

economia escravista cafeeira nacional, que encontrou seu sentido na Grande Lavoura, 

produzindo muito a baixos custos, com a apropriação predatória da terra e da força de trabalho 

escrava — africanos escravizados, ainda que ilegalmente, de acordo com legislações nacionais 

e acordos internacionais — auferindo com isso altos lucros. 

Estabeleceu-se então na lavoura cafeeira um espaço de luta entre o senhor e o cativo. A 

migração forçada de africanos abasteceu este espaço, que quando interrompido foi ainda 

mantido pelo tráfico interprovincial. 

Do empirismo dos fazendeiros surgiram manuais para orientá-los a superar os 

infortúnios, nem sempre seguidos. As técnicas agrícolas extensivas com base na força de 

trabalho escrava e usadas na produção do café se moldaram e estabelecendo-se tornaram o café 

o principal produto de exportação do Império. 

A miscigenação que já havia séculos ocorria, foi potencializada, e no avançar do século 

XIX contribuiu para formar uma população predominantemente mestiça, composta por pretos, 

pardos, caboclos e brancos pobres, os quais constituíram o trabalhador nacional livre. 

Este indivíduo esteve presente em todas as províncias do século XIX. Em São Paulo 

essa população rural foi observada e citada por homens da ciência, políticos, e senhores da 

lavoura cafeeira, e representado como um ser desprovido de necessidades, vadio e inútil. Assim 

foi descrito o caipira. 

Boa parte desta população esteve ligada à Grande Lavoura, “a outra, maior, vivia num 

mundo que lhes era paralelo, mas não de todo estranho” (FRANCO, 1997, p. 35). 
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CAPÍTULO 2 - A DIVERSIDADE NA TRANSIÇÃO. 

A partir da década de 1870, a província de São Paulo progressivamente aumenta sua 

produção de café, e o oeste paulista se destacou neste processo. Para tanto foi fundamental o 

aumento da demanda externa3, as melhorias nas formas de beneficiamento e a construção de 

ferrovias para escoamento da produção4 (GONÇALVES, 2014, p. 283).  

Esta intensificação no aumento na produção se dá em um contexto de restrições nas 

possibilidades de acesso a propriedade, tanto da terra quanto de cativos. Em 1850 a lei de terras 

estabeleceu a compra como único meio de aquisição de terras, e a lei Euzébio de Queiroz havia 

colocado um fim no tráfico de africanos. Com isso tornou-se inevitável a fragmentação da 

ordem escravocrata, a escassez do braço escravo e a necessidade de se compor um mercado de 

trabalho livre, passou cada vez mais a preocupar o Império (LAMOUNIER, 1988, p. 14-15; 

MESSIAS, 2003, p. 53). 

Os paulistas defendiam o emprego do imigrante no abastecimento de mão de obra em 

suas fazendas, desta forma se opondo a políticas imigrantistas que visassem a colonização, ou 

seja, o povoamento do país, que desde a época de D. João VI acumulavam uma história de 

fracassos (COSTA, 1997, p. 107-108). 

Em vista deste posicionamento São Paulo já havia despontado à frente das demais 

províncias em meados do século XIX, empregando imigrantes europeus nas fazendas de café 

através dos Contratos de Parceria. Foi na fazenda Ibicaba, pertencente ao senador Nicolau de 

Campos Vergueiro, que a firma Vergueiro e Companhia já em 1847 instalava 423 colonos 

alemães (LAMOUNIER, 1988, p. 29). 

Outros fazendeiros seguiram os passos do senador com o sistema de parcerias, 

procurando substituir o trabalho escravo que tinha seu futuro incerto. Já haviam se estabelecido 

em 1852, no município de Campinas, as colônias Sete Quedas, de Joaquim Bonifácio do Amaral 

e São Lourenço, de Luiz Antonio de Souza Barros; em Limeira as colônias Senador Queiroz, 

do senador Francisco de Souza Queiroz, Boa- Vista, de Benedicto Antonio de Camargo e no 

município de Rio Claro a colônia de Bery, pertencente a José Elias Pacheco Jordão. Outras 

ainda surgiram em Rio Claro e Jundiaí entre 1852 e 1854 (GONÇALVES, 2014, p. 287-288).  

Este sistema, no entanto, já em 1853 sofria vários reveses, em diversas propriedades 

greves, revoltas e rebeliões resultaram no fracasso do sistema de parcerias. O ponto culminante 

 
3 O aumento da demanda externa teve como causa, a expansão do consumo mundial de café e a redução da 

produção mundial em função de adversidades das condições naturais em 1868, o que ocasionou ainda a subida 

dos preços até 1875 (CARDOSO DE MELLO, 2009, p. 58). 
4 Sobre as melhorias nas formas de transporte e beneficiamento do café, ver Costa (2010, cap. 4) 
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dos distúrbios se deu nos anos de 1856 e 1857 na fazenda Ibicaba, quando colonos suíços e 

alemães percebendo que não seria possível liquidar parte das suas dívidas com a safra de 1856, 

iniciaram um grande protesto que motivou a mobilização de tropas da província e até mesmo 

do Império (LAMOUNIER, 1988, p. 42-43). 

Estes conflitos em São Paulo foram nada menos que o afloramento do embate entre os 

colonos que se estabeleceram com expectativas de se tornarem proprietários no Brasil — foram 

frustrados com a percepção de terem sido escravizados — e os proprietários que buscavam um 

trabalhador que substituísse o escravo nos trabalhos da lavoura, com os quais estavam 

habituados (GONÇALVES, 2014, p. 288).  

Henrique Espada Lima bem descreve as ambiguidades existentes no que se definiu 

como trabalho livre no século XIX e início do XX. De acordo com este autor a então propalada 

liberdade de trabalho converteu-se na prática social em um campo de luta em defesa de seus 

significados, que variou, desde o trabalho assalariado a uma diversidade de arranjos com os 

quais resultaram “graus diversos de “liberdade” e compensação financeira pelo trabalho, com 

elementos de coerção (física e pecuniária), tutela, trabalho compulsório e contratado, e ainda 

formas análogas à escravidão, como a servidão por dívida (LIMA, 2005, p. 295). 

É o que descreveu o suíço Thomaz Davatz. Ao ser contratado para trabalhar na fazenda 

Ibicaba, imigrou para São Paulo em 1855 buscando melhores condições de vida. Este seu breve 

relato diz muito sobre o que realmente encontravam muitos imigrantes europeus ao 

desembarcar no Brasil5. 

Os colonos que emigram, recebendo dinheiro adiantado tornam-se, pois, 

desde o comêço, uma simples propriedade de Vergueiro & Cia.. E em virtude 

do espírito de ganância, para não dizer mais, que anima numerosos senhores 

de escravos, e também da ausência de direitos em que costumam viver êsses 

colonos na província de São Paulo, só lhes resta conformarem-se com a ideia 

de que são tratados como simples mercadorias, ou como escravos. (DAVATZ, 

1941, p. 72) 

Estas considerações até aqui feitas sobre as experiências da Vergueiro & Companhia 

com imigrantes na fazenda Ibicaba e as ambiguidades existentes na implantação do trabalho 

livre, são relevantes para que alcancemos em maior profundidade a compreensão do universo 

em que estava envolto o trabalhador nacional livre. Este ao contrário do imigrante, não estava 

totalmente alheio às diversas possibilidades de relações de trabalho com os senhores 

cafeicultores, pois já mantinham com eles diferentes vínculos sociais de trabalho e dependência. 

 
5 Davatz ainda descreve o modo como surgiam estas dívidas não previstas, que eram atribuídas aos imigrantes pela 

Vergueiro & Companhia, e como se viram reduzidos a condição de mercadoria ao desembarcar em Santos 

(DAVATZ,1941, p.72-74) 
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As agitações nas colônias de imigrantes repercutiram na Europa, e tanto Suíça como 

Prússia estabeleceram medidas de repressão às agências de imigração. Isso fez com que 

ocorresse a interrupção quase que total das imigrações para São Paulo, e a decadência das 

colônias de parceria na década de 1860. Com isso, boa parte dos fazendeiros continuaram a dar 

preferência ao trabalho escravo (LAMOUNIER, 1988, p. 42-43). 

Em que pese a desagregação da estrutura escravista em curso, proprietários da província 

de São Paulo como em todo o sul do Império, intensificaram seu abastecimento de escravos 

vindos do Norte durante três décadas após o fim do tráfico. Mas “Em 1881, graças aos impostos 

provinciais, o comércio inter-regional estava praticamente morto”, sendo abolido em definitivo 

em 1885 pela lei dos sexagenários (CABRAL DE MELLO, 1999, p. 55). 

Contudo o tráfico interprovincial de cativos do Norte para o Sul naquele período não 

eliminou a necessidade crescente de trabalhadores nos cafezais de São Paulo. As reclamações 

dos fazendeiros pela falta de braços persistiram até os últimos anos da escravidão.  

Esta questão promoveu debates e experiências com trabalhadores imigrantes — em 

menor escala após os acontecimentos em Ibicaba, mas a imigração europeia ganharia novo 

folego na década de 1880 — e nacionais, bem como o apelo a uma legislação que 

arregimentasse de forma eficiente o trabalho livre na Grande Lavoura. 

Como vimos no capítulo anterior, os grandes produtores de café, acostumados com a 

superexploração do trabalho escravo, em um calendário de trabalho anual extenuante, previam 

o colapso na lavoura com a abolição da escravidão, em razão disso, “Para complementar ou 

substituir o trabalho escravo, desejava-se um trabalhador que fosse barato, disciplinado e 

eficiente” (MESSIAS, 2003, p. 92). 

Este trabalhador provavelmente atenderia a rotina da grande propriedade. A disciplina 

para o trabalho nas expectativas do fazendeiro que precisava substituir o escravo na produção 

do café incluía o exercício das mesmas atividades exercidas pelo escravo e o acatamento das 

ordens do administrador com o mínimo ou de preferência sem contestações. 

Paralela a esta necessidade de braços para a lavoura, no século XIX estiveram presentes 

também questões que envolveram a formação de um povo homogêneo. Este anseio que fez 

parte daquela sociedade escravista, refletia sua concepção, às vezes explicita outras vezes 

velada, da inferioridade do negro africano. (AZEVEDO, 1987, p. 56-57). 

A heterogenia socio-racial era percebida como um entrave à institucionalização de uma 

população com uma identidade nacional não só geográfica, mas também étnica, que superaria 

a carência de nacionalidade. Com base nesta querela, os adeptos das teorias cientificas raciais 
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de origem europeia e norte americana sugeriam em suma a substituição do escravo bem como 

do trabalhador nacional livre pelo imigrante europeu (AZEVEDO, 1987, p. 60). 

Estas duas questões — o melhoramento do povo que ficou conhecida na historiografia 

como branqueamento e a falta de braços para a lavoura — foram síncronas nos debates que 

procuravam estabelecer reformas que colocassem um fim no trabalho escravo e se estabelecesse 

um mercado de trabalho livre no Brasil do século XIX6. 

Grande parte dos que defendiam transformações que levariam ao fim da escravidão no 

Brasil, foram partidários da inferioridade do negro7, “Em decorrência, ao assumirem a ideia da 

inferioridade racial de grande parte da população brasileira, estes autores inclinaram-se a tratar 

da transição para o trabalho livre quase que exclusivamente do ângulo do imigrante,” 

(AZEVEDO, 1987, p. 62). 

Imersos em uma sociedade escravocrata e envoltos por convicções racistas, fazendeiros 

e trabalhadores nacionais livres mantiveram um universo de luta nas relações sociais que se 

referem ao trabalho. Como veremos mais adiante a falta de braços a que os fazendeiros 

mencionavam não deve ser interpretada como uma questão demográfica, mas sim decorrente 

deste ambiente conflituoso.  

Ainda assim, os cafeicultores da pequena, média e grande propriedade não enjeitaram a 

contratação destes trabalhadores.  

Entretanto nas fazendas menores seu trabalho muitas vezes foi inconstante, e a incerteza 

da efetividade de seus serviços serviu aos cafeicultores para extraírem desta condição seu 

discurso sobre a vadiagem e a escassez de trabalhadores. Mas em grande parte, a inconstância 

relatada pelos fazendeiros se referia à recusa dos trabalhadores em se empregarem nas 

propriedades onde não era possível tempo livre, em que poderiam se ocupar em suas próprias 

roças de alimentos necessárias à sua subsistência (MOURA, 2006, p. 91-92). 

Dediquemo-nos agora a uma breve análise da questão demográfica desta população que 

constituiu a força de trabalho livre nacional. Este exame contribuirá para que se torne mais claro 

o que realmente representavam estes dois discursos que coexistiam: o da falta de braços para o 

trabalho na lavoura em expansão ou mesmo para substituir o escravo, e o da necessidade de 

 
6 Na transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil a questão da raça foi latente, e fez parte constante 

dos debates que fomentaram o imigrantismo (AZEVEDO, 1987, p. 64).   
7 Célia M. M. de Azevedo bem ilustra o pensamento desta elite política e intelectual oitocentista brasileira, citando 

Aureliano Cândido de Tavares Bastos, Luis Pereira Barreto, Sylvio Romero e Domingos José Nogueira 

Jaguaribe, que se esforçaram na divulgação através da imprensa, anexos a relatórios de associações, ensaios e 

livros, a deterioração da raça na formação da população brasileira causada pelo negro (AZEVEDO, 1987, p. 62-

75). 
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melhorar a constituição do povo brasileiro, ou seja, o trabalhador nacional livre através da 

imigração. 

Estes dois discursos geraram importantes implicações na constituição de um mercado 

de trabalho livre nas lavouras cafeeiras de São Paulo, que se tornou premente nas decisões do 

Império nas suas últimas duas décadas de existência. Foi na década de 1870 que pela primeira 

vez o Segundo Império se preocupou claramente em substituir o trabalhador escravo pelo 

trabalhador livre, atuando diretamente nas relações entre senhores e escravos com a Lei do 

Ventre Livre de 1871 (LAMOUNIER, 1988, p. 109-110). 

Analisando de forma cronológica o crescimento da população livre de cor do Brasil no 

período escravocrata, Herbert S. Klein constatou que na virada do século XVIII para o XIX, 

26% da população livre da Capitania de São Paulo era composta por indivíduos de cor (KLEIN, 

1978, p. 5) 

No ano em que o país se tornou independente, São Paulo comportava 116 547 indivíduos 

de cor, destes 52.850 eram livres e 63.697 escravos, já os indivíduos brancos somavam 127.888. 

Em 1872 os dados do censo nacional indicaram para São Paulo 364.457 indivíduos de cor, 

destes se constituíam indivíduos livres 207.845 e os outros 156.612 referiam-se a escravos, 

433.432 integravam a população branca (KLEIN, 1978, p. 8).  

Entendo que de acordo com os dados deste autor, o percentual de homens livres de cor 

presente na população livre total desta província, havia crescido para 29,2% em 1822 chegando 

em 1872 a 32,4%. Houve também a inversão da proporção de indivíduos de cor escravizados, 

enquanto na década de 1820 a maioria se constituía de escravos, no decênio de 1870 os 

indivíduos livres de cor se tornaram maioria. Entretanto, indica ainda a tendência ligeiramente 

mais acelerada de crescimento da população livre de cor entre 1822 e 1872 que foi de 293,2% 

enquanto os indivíduos brancos aumentaram em 238,9%. 

Das províncias do Sul, São Paulo foi neste período a que teve o maior número de homens 

livres de cor, perdendo somente para quatro províncias do Norte, Bahia com 830.431, 

Pernambuco com 449.547, Ceará com 368.100 e Alagoas com 217.106 indivíduos. Já a 

população livre total brasileira em 1872 era formada por 8.032.717 indivíduos8, destes 52,8% 

consistiam-se em indivíduos de cor, totalizando então a maioria deste segmento da população 

(KLEIN, 1978, p. 6-9.). 

Cabe aqui observar que a maioria dos trabalhadores livres nacionais são estes indivíduos 

de cor, mestiços formados por caboclos, negros e mulatos nascidos livres ou libertos. Todos 

 
8O autor estima uma margem de erro de 3 a 4% (KLEIN, 1978 p. 9). 
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estes indivíduos em conjunto com a população escrava, motivaram as discussões que 

envolveram as questões de raça e a necessidade de branqueamento do povo brasileiro. 

Não obstante brancos pobres em número significativo também fizeram parte desta classe 

trabalhadora livre, implicando em um conjunto de trabalhadores nacionais livres ainda maior e 

crescente na década de 1870. 

O senador Godoy mencionou um estudo por ele publicado 1882, que revelou 1.434.170 

trabalhadores livres nacionais empregados na lavoura, podendo subir a 2.822.585 quando 

considerados os “desocupados” com idade entre 13 e 45 anos em seis províncias9, enquanto a 

força de trabalho escrava nestes mesmos locais integrava 650.54010 indivíduos (GODOY, 1887, 

p. 44 e 76). 

 Quando se refere a São Paulo, afirma que trabalhavam na lavoura 252.579 

trabalhadores nacionais livres e 90.612 escravos. Godoy ainda numera a “população 

desocupada” em 308.581 indivíduos, estes seriam a força de trabalho disponível para ocupar os 

vazios deixados pelo eventual fim da escravidão na província (GODOY, 1887, p. 77). 

Aproximando agora alguns dados dos dois autores, Klein indica o número dos 

indivíduos livres de cor em 207.845 e a população branca em 433.432 em 1872. Destaco que a 

soma destes números, resulta em uma população livre total neste período em São Paulo de 

641.277 indivíduos.  

Godoy que por sua vez tem como foco quantificar os trabalhadores, não considerando a 

categoria cor da pele, e considerava substituir o braço escravo pelo livre nacional naquela 

década, admitiu 252.579 trabalhadores nacionais livres empregados na lavoura e 308.581 

desocupados livres para a província de São Paulo, totalizando em 561.155 a soma total da 

população empregada e a passível de ser empregada na lavoura.  

Saliento então que deste total de trabalhadores indicados por Godoy, resta ainda 80.122 

indivíduos da população total livre existente na província. Esta provavelmente compreendia 

uma diversidade de indivíduos que pelo seu status social ou econômico não seria passível de 

tal ofício.  

  Esta análise associada de Godoy e Klein demonstra tanto o volume dos trabalhadores 

livres nacionais aplicados ou passíveis de serem aplicados no exercício do trabalho na lavoura, 

quanto significativa quantidade de indivíduos livres de cor, pertencentes a esta classe e naquele 

 
9 Embora Godoy não informe quais províncias foram foco do estudo, é bastante claro que se referia as províncias 

do Norte (GODOY, 1887, p. 43-44). 
10 Sobre a precisão dos números, Godoy relatou em A Província de São Paulo. trabalho estatistico historico e 

noticioso, que o medo do recrutamento fazia com que muitos dados fossem omitidos dos agentes recenseadores 

pelos senhores fazendeiros, podendo, portanto, estar subestimados (GODOY, 1875, p. 46). 
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período em São Paulo. Fica claro também que o discurso da falta de braços, não representava 

escassez demográfica de pessoas, mas antes um ambiente de luta entre atores que representavam 

a classe proprietária e não proprietária, em uma sociedade marcada por uma práxis social 

escravocrata. 

Cabe agora analisar esta população que se multiplicou e teve importante papel histórico 

nas transformações que acompanharam a transição do trabalho escravo ao livre. Sujeita a 

restrições de acesso as terras que poderiam garantir seus meios de subsistência, elaborou toda 

uma diversidade de meios de resistência e negociação com a classe proprietária que tensionou 

em diferentes momentos e de diversos modos apropriar-se da sua força de trabalho. 

Uma das principais características desta população rural livre em São Paulo, e que 

repercutiram nas mudanças que envolveram a transição do trabalho escravo ao livre, foi a sua 

assimilação da cultura caipira. O mestiço que se originava de uma diversidade de grupos étnicos 

passou por um “[...] processo a que se poderia chamar acaipiramento, ou acaipiração, e que os 

integrou de fato num conjunto bastante homogêneo” (SOUZA, 2010, p. 27). 

Esta cultura predominantemente rural se fundamenta em “[...] um modo de vida 

seminômade [...]” cultivando pequenas roças que se limitavam a lhes viabilizar condições 

mínimas de subsistência, se fazendo necessária a suplementação de víveres, que poderiam ser 

obtidos pela coleta, a caça e a pesca (FRANCO, 1997, p. 31-32). 

As origens deste modo de vida têm suas bases no processo nômade de ocupação do 

território de São Paulo pelas bandeiras. Durante aquele período, conflitos, ajustes e 

acomodações levaram os bandeirantes a integração ao meio ambiente e a “[...] fusão entre a 

herança portuguesa e a do primitivo habitante da terra [...]”. A cultura caipira por sua vez surge 

da apropriação destas características nômades mantendo alguns de seus elementos. Sua 

economia de subsistência estabelecida nos pequenos cultivos provisórios na caça e na pesca, 

tanto quanto sua habitação priorizaram o provisório em sua forma de viver (SOUZA, 2010, p. 

44-45). 

As adversidades das condições de vida serviram a reforçar este perfil instável, e a 

expropriação da terra foi uma das suas maiores causas no século XIX. Alguns conquistaram sua 

propriedade, a maioria, no entanto, viveu aqui e ali sob a graça e os diversos interesses de 

alguns proprietários, mantendo a posse de terras alheias mesmo que de modo precário 

(FRANCO, 1997, p. 32; MOURA, 2006, p. 49). 

O esgotamento da terra, a falta de recursos para comprovar seus direitos de propriedade 

e desavenças com fazendeiros poderosos, faziam da mobilidade um meio de resistência sem 

enfrentamento aos mais diferentes tipos de adversidades (MOURA, 2006, p. 50). 
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Ainda assim na luta pela terra que constituía o meio de produção de sua economia de 

subsistência, o recurso à violência pela população pobre em alguns contextos não foi ausente. 

Sitiantes e agregados confrontaram grandes proprietários, especificamente em momentos em 

que a expropriação da terra se dirigia a um conjunto de posseiros ou pequenos proprietários, 

estes se empenharam na defesa de seus direitos.  

Em São Paulo, um litígio iniciado em 1836 que envolveu a disputa por propriedades em 

Guaratinguetá prolongou se até 1897. Embora as terras tenham pertencido a antecessores de 

ambas as partes envolvidas, o desequilíbrio causado pela ascensão socioeconômica de uma 

delas na pessoa de um capitão-mor originou a contenda. Este pretendendo remover um grupo 

de sitiantes, requereu a demarcação das terras. No entanto pela sua origem comum, um e outro 

detinham os títulos de propriedade. Neste caso como relata Maria S. de C. Franco, a viabilidade 

de se medir forças provém da existência de documentação que valida a propriedade da terra, 

tanto pelo mais forte quanto pelo mais fraco. (FRANCO, 1997, p. 96). 

Contudo o direito foi assegurado ao capitão-mor que teve em 1836 um preposto da 

justiça a seu lado motivado por favores anteriormente prestados, assim como contava com 

maiores recursos econômicos. Fez-se uso estratégico das relações de dependência sobre 

agregados e camaradas pelo fazendeiro sucessor que, ainda mais rico em 1897, os apresenta 

para depor a seu favor. E a permanência dos sitiantes como lavradores pobres, característica de 

seu estado socioeconômico anterior, resultaram na sentença favorável aos interesses do grande 

proprietário. Restou aos sitiantes resistir a mão armada à decisão judicial (FRANCO, 1997, p. 

96-97). 

Em conflitos que se encaminhassem para o enfrentamento e consistissem em pequenas 

proporções, geralmente o fazendeiro contava com o emprego da violência por parte de seus 

capangas, para aqueles de maior vulto recorria à força do Estado.  

Foi o que ocorreu na fazenda Travessão do barão de Piabanha, onde um movimento 

iniciado por agregados que buscavam manter a posse da terra foi reprimido pela força policial. 

Este tipo de resistência contudo, parece não ter ocorrido de forma corriqueira quando o 

expropriado se tratava de um indivíduo ou família isolada. Pois incapazes de produzir a mesma 

resistência anteriormente citada, se tornavam agregados ou camaradas nas fazendas, passando 

a constituir a rede de influência do grande fazendeiro (COSTA, 2010, p. 71-72). 

Sitiantes, agregados e camaradas são descritos na historiografia como algumas das 

categorias rurais nas quais o trabalhador nacional livre e de poucos recursos foi classificado, de 

acordo com sua colocação na grande propriedade.  
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Outras diversas formas de ocupação como tropeiros, condutores de tropa, vendeiros, 

carapinas, pequenos empreiteiros, pequenos proprietários de roças, trabalhadores eventuais da 

grande propriedade etc., fizeram parte dos ofícios desta população pobre, mestiça e diversa de 

acordo com o que foi anteriormente descrito, e que manteve relações contiguas à grande 

propriedade e à economia escravista cafeeira nacional (FRANCO, 1997, p. 65-72; MOURA, 

2006, p. 25). 

 O sitiante como proprietário de terras pode desfrutar de uma situação um pouco menos 

desigual para com o grande proprietário. O nível e a duração do conflito entre os sitiantes e o 

capitão-mor demonstra algum amortecimento no desequilíbrio entre suas forças. 

Pertencente a esfera de dominação política do grande proprietário, os sitiantes em 

conjunto formavam importante fração dos seus eleitores, e mantinham relações de 

interdependência para com aquele. Dessa forma, para que o fazendeiro e político preservasse 

seu eleitorado obrigava-se a estar disposto a prestar invariavelmente seu apoio econômico aos 

sitiantes (FRANCO, 1997, p. 90-91). 

Cabe agora esboçar as características de inserção social de agregados e camaradas11, 

naquela sociedade escravista em decadência. Conforme vimos anteriormente necessitava-se de 

trabalhadores para substituir os braços escravos na Grande Lavoura cafeeira, em vigorosa 

expansão em São Paulo nas duas décadas finais do Império. 

Antes, porém, resta lembrar que a década de 1870 marcou também o início do aumento 

dos movimentos e reformas colocados em prática pelo Segundo Império. A intenção era fazer 

de forma gradual e segura a abolição da escravidão no Brasil, e o estabelecimento de um 

mercado de trabalho livre.  

Entretanto entre as mudanças implementadas, a Lei do Ventre Livre de 1871, que teve 

entre outras disposições tornar livre os filhos de mulher escrava, não abrandou a luta dos 

escravos pela liberdade, seus crimes e fugas só aumentaram no fim daquela década. A imigração 

estava desestimulada devido a greves em algumas colônias, e devido ao crescente prestígio dos 

cafeicultores da província de São Paulo nas decisões do governo central, ocorreu o aumento do 

antagonismo entre Norte e Sul do Império. Bem ilustrado pela exclusão dos agricultores do 

Norte do Congresso Agrícola do Rio de Janeiro em 1878 (LAMOUNIER, 1988, p. 16). 

 
11O agregado trata-se de um morador provisório, e que tem permissão de um fazendeiro para ocupar uma pequena 

porção de suas terras. O camarada por sua vez é uma categoria ligada economicamente ao fazendeiro, através de 

ajustes de trabalho remunerado, mas que não necessariamente é morador em suas terras (SOUZA, 2010, p. 73; 

FRANCO, 1997, p. 98-99). 
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Foi neste contexto que o trabalhador nacional livre e pobre, adepto da cultura caipira 

originada do modo de vida peculiar do bandeirismo, e que formava a maior parte da população 

paulista desprovida de propriedade, lutou pela sobrevivência e manutenção de sua autonomia. 

Uma vez que o acesso à terra era vital à sua economia de subsistência, engendrou nas suas 

relações com os fazendeiros este encargo permutável por sua obediência e serviços. 

Em seu convívio com os fazendeiros que os instalavam em suas propriedades como 

agregados ou camaradas, suas relações de dependência e barganhas, no entanto, se 

aproximavam das que se reproduziam entre o senhor e o elemento servil. Este tratado como 

coisa e submetido pela violência, levava estampadas no corpo e na mente as marcas da opressão, 

e elas lhe moveram o desejo de liberdade, restabelecendo sua percepção individual de 

humanidade (FRANCO, 1997, p. 95). 

Agregados e camaradas ainda que em condição díspar da do escravo, enquanto 

juridicamente livre e admitido como pessoa, uma vez dependente do fazendeiro e submetido à 

sua dominação pessoal12, vivenciaram limitadas possibilidades de escolha. Sem que 

percebessem, em algumas circunstâncias suas ações se orientavam no juízo de estar retribuindo 

favores ao seu protetor. Compete saber que quando “Plenamente desenvolvida, a dominação 

pessoal transforma aquele que a sofre numa criatura domesticada: proteção e benevolência lhe 

são concedidas em troca de fidelidade e serviços reflexos” (FRANCO, 1997, p. 94-95). 

Portanto, os fazendeiros permitiram aos trabalhadores nacionais livres o uso de suas 

terras, mantendo-os como dependentes e procurando se colocar como senhores de suas 

vontades, esperando destes submissão máxima. Com isso, similarmente ao que ocorria com o 

cativo, estavam à mercê do fazendeiro, destacando-se o trabalhador nacional livre por não fazer 

parte dos bens da propriedade.  

Apesar disso longe de aceitarem ser subjugados, não se submeteram passivamente às 

diversas formas de coerção ou à venda de sua força de trabalho. Oprimidos pela legislação 

oficial materializada na Lei de locação de Serviços de 1879, ou pelas forças resultantes de suas 

relações de dependência, sua cultura caipira lhe proveu possibilidades de escolha e formas de 

se opor. Frustrados pelos seus dependentes, os fazendeiros os reputavam como vadios, 

preguiçosos e desocupados, e os perseguiam promovendo sua prisão ou recrutamento. 

Embora a Guarda Nacional tenha sido criada para salvaguardar a ordem interna, o 

recrutamento forçado foi utilizado por categorias abonadas contra os menos favorecidos. O 

recrutamento encaminhado de indivíduos qualificados como vadios e pequenos infratores 

 
12No capítulo 2 de Homens Livres na Ordem Escravocrata Maria S.de C. Franco faz ampla abordagem da 

Dominação Pessoal que se estabelecia entre o fazendeiro e seus dependentes. 
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processava-se com a invasão de sua casa ou até mesmo no local de trabalho. Os trabalhadores 

foram os mais acometidos pelo recrutamento, e para se ver dispensado deste serviço seria 

necessário o pagamento de cinquenta a sessenta mil réis, valor inviável a esta categoria 

(MOURA, 2006, p. 190 e 193) 

O trabalhador nacional livre poderia figurar ainda como agregado e camarada, pois 

foram categorias de trabalhadores entrelaçadas em um mesmo indivíduo. Isto se dava em função 

de que o agregado de um fazendeiro poderia atuar como seu camarada ou de outros fazendeiros. 

Suas condições de interação com a grande, média e pequena propriedade poderia sofrer 

alterações a qualquer tempo, resultantes dos conflitos inerentes a estas relações de trabalho 

intercaladas por questões pessoais. 

Bem ilustra esta característica o agregado de Francisco Luis das Chagas, cafeicultor da 

região de Campinas em fins da década de 1850. Este fazendeiro mantinha em sua propriedade 

como seu agregado e camarada Mariano José Rodrigues. Como agregado Mariano ocupava um 

sítio e como camarada prestava seus serviços na tropa de mulas daquele fazendeiro (MOURA, 

2006, p. 111). 

Este trabalhador nacional livre e pobre também se empregava como camarada de outros 

proprietários próximos, prestando serviços em suas roças e tropas de mulas. Desavenças entre 

Mariano e os fazendeiros devido a sua irregularidade no trabalho, por motivo de doença e 

momentos de lazer, resultou em um discurso dos proprietários que o tipificaram como vadio, 

levando a sua prisão e recrutamento para a Guarda Nacional (MOURA, 2006, p. 113). 

Este episódio de Mariano exemplifica a participação do trabalhador nacional na 

propriedade cafeeira paulista já em meados do século XIX, mas também demonstra que a 

insatisfação de proprietários com seu modo irregular de trabalho, conduziram à sua 

desqualificação moral e como trabalhador. 

Todavia apesar dos descontentamentos, o aumento da população como já discutido 

anteriormente combinado com a expansão do café no oeste paulista nas duas décadas finais do 

Império, em um contexto de restrição de mão de obra escrava e poucas expectativas com a 

imigração europeia, levou os fazendeiros a aumentar seus interesses pela mão de obra do 

trabalhador nacional livre. 

Havia a concentração da propriedade escrava nas regiões onde o café já era produzido 

havia mais tempo, como no Vale do Paraíba e mesmo no oeste paulista principalmente nas 

grandes propriedades. Com a imigração ainda enfraquecida, restou à pequena e média 

propriedade se voltar ao emprego do trabalhador nacional livre. Este consistia em um volume 



28 

  

maior de indivíduos, provenientes das manumissões, do crescimento vegetativo e das migrações 

internas (GONÇALVES, 2014, p. 284). 

A maioria absoluta desta população não viveu totalmente dispersa no território de forma 

isolada. Sua maior concentração se estabelecia em pequenos povoados que em São Paulo 

algumas vezes recebeu o nome de bairro. Viviam como um conjunto de vizinhos com 

residências próximas ou mesmo muito afastadas, mantendo relações comunitárias, religiosas e 

de reciprocidade no trabalho voltado para a sua economia de subsistência (SOUZA, 2010, p. 

73-76). 

Nas bocas de sertão paulista13 houve vários povoados que tinham em seu histórico 

relações de comercio com diversas outras regiões. Algumas delas, como as que existiram em 

Araraquara e São Carlos, se estabeleceram e prosperaram motivadas pelo garimpo de ouro em 

Mato Grosso. Estes locais desenvolveram o mercado interno, comercializando com outras 

regiões produtos básicos de subsistência e fazendo riqueza antes mesmo da chegada do café. É 

esta economia e a força de trabalho nela empregada, que sustentou o estabelecimento inicial da 

lavoura cafeeira nestas paragens distantes, em um contexto de declínio do escravismo 

(MESSIAS, 2003, p. 19-20). 

Indivíduos pobres de São Paulo ou vindos de outras províncias em busca de meios de 

sobrevivência, ajustavam com os proprietários diversas formas de contrato de trabalho escrito 

ou através da palavra empenhada, desde que permitissem dispor de parte de seu tempo para os 

afazeres necessários em suas roças. O mercado interno voltado para a criação de gado e de 

produtos básicos como carne seca, farinha de mandioca, aguardente etc., empregava estes 

trabalhadores livres e limitada quantidade de escravos (MOURA, 2006, p. 30-31; MESSIAS, 

2003, p. 28 e 48). 

Nestes locais, o café se estabeleceu por meio de antigos e novos proprietários que 

adquiriram tanto grandes como pequenas fazendas, em um momento de transição do trabalho 

escravo ao livre. As propriedades mantiveram sua produção voltada ao mercado interno em 

conjunto com a implantação da nova lavoura, expandindo o mercado de trabalho livre e atraindo 

imigrantes para São Paulo (MESSIAS, 2003, p. 58-59). 

Estas fazendas que produziram tanto para o mercado interno como para a economia 

exportadora, denominadas fazendas mistas, contavam tanto com mão de obra escrava como 

nacional. Esta conformação das relações de trabalho na pequena e média propriedade — vimos 

no capítulo anterior que, a média e a pequena propriedade apontam para abarcar um maior 

 
13Bocas de sertão foi o nome dado a regiões muito afastadas das zonas mais prósperas (MESSIAS, 2003, p.20). 
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volume de produção do café no XIX — seguiu a que já existia anteriormente nos moldes de sua 

produção para o mercado interno (MESSIAS, 2003, p. 76-77). 

O trabalhador nacional livre priorizava contratos de trabalho que lhe permitissem manter 

suas relações de convivência tradicional e costumeira, necessárias à manutenção da integração 

a seu núcleo social. A ele eram mais adequados ajustes de trabalho flexíveis como os por 

empreitada, para que outros serviços alheios ao previamente acertado pudessem ser assumidos. 

Uma vez que “[...] aceitar o serviço proposto por algum vizinho, parente, compadre ou alguém 

mais influente na localidade ultrapassava a mera relação formal de trabalho e se estendia aos 

laços de amizade que unia as pessoas” (MOURA, 2006, p. 102). 

Na grande propriedade, no entanto não caberia esta mobilidade que o trabalhador 

nacional livre desejava. Para o grande produtor que estava engajado na entrega de grandes 

quantidades anuais de café às casas comissárias, a disciplina e a constância dos trabalhos na 

lavoura cafeeira eram fundamentais. 

Os compromissos assumidos pelo fazendeiro com o comissário, e que deveriam ser 

quitados na colheita do café, envolviam não só contratos e empréstimos para o financiamento 

de sua fazenda, mas também laços de recíproco apreço e lealdade. Fracassos na administração 

da fazenda que levassem à transgressão de suas responsabilidades, poderiam reputar lhe danos 

irreparáveis a seu nome e prestígio (FRANCO, 1997, p. 174 e 178). 

Um padrão de trabalho sugerido pelo Barão de Paty de Alferes para que o fazendeiro 

bem conduzisse sua fazenda, na qual a mão de obra aplicada fosse o escravo, deveria ser rígida 

assemelhando-se a uma rotina militar. 

O administrador, meia hora antes de romper o dia, deve mandar tocar a 

chamada , á qual acodem de prompto, e a um ponto já designado toda a 

escravatura dos diversos trabalhos; formão-se com separação dos dous sexos 

, e por alturas , ficando os mais altos á direita , e as mulheres de fronte dos 

homens. Os feitores tomão o centro; passa lhe huma revista para ver os que 

faltão , tomando nota se por doentes , se por omissão ou fuga; dá alta aos 

restabelecidos do hospital , e recolhe a elle aos que se achão enfermos; observa 

se elles tem a ferramenta própria do trabalho do dia , cuja ordem deve ser dada 

de véspera. Immediatamente os mandará persignar e rezar duas ou três orações 

, seguindo logo ao seu destino com o feitor na retaguarda (VERNEK, 1878, p. 

14) 

A presença do escravo no local e hora para o início dos trabalhos era a regra, não sendo 

admitidos atrasos por ocasião da revista, que deveria ser feita igualmente com o retorno da 

escravatura ao fim do dia. O trabalho à noite poderia ser admitido, e ao se recolher as senzalas, 

saídas noturnas estariam sujeitas a punição (VERNEK, 1878, p. 15). 

A dinâmica nas propriedades, no entanto, sujeita a diversas variáveis tanto do meio 

material quanto do universo das relações entre senhores, feitores, escravos e trabalhadores 
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livres, creio que tornavam o cumprimento de suas orientações bastante custosas. Todavia o 

modelo exemplificado pelo Barão nos aponta, mais uma vez, para uma práxis escravocrata que 

se relacionava ao que se entendia por disciplina e constância no trabalho da Grande Lavoura. 

Algumas grandes fazendas de Campinas produziam com o trabalho escravo, combinado 

com trabalhadores livres pelo sistema de locação de serviços. Nestas, o convívio entre 

trabalhador e proprietário foi distante ou inexistente. Para manter uma rígida disciplina de 

trabalho, vários limites eram impostos aos trabalhadores livres (MOURA, 2006, p. 142). 

Nestas fazendas, os proprietários ou administradores ligados a ele, habituados ao trato 

com os escravos, não reformularam suas atitudes perante o trabalhador nacional livre. O hábito 

não lhe oferecia outra forma de impor sua vontade a seus subordinados. Na grande propriedade 

a condição de trabalhador livre não necessariamente lhe garantia relações de trabalho distintas 

à do escravo. 

Tobias Rodrigues da Fonseca empregou-se em uma grande propriedade por locação de 

serviços. Na Barboza Aranha & Filhos obrigava-se a prestar serviços diariamente por cinco 

anos, sendo proibido ausentar-se sem prévia autorização. Trabalhava na roça ou em qualquer 

tarefa a ele destinada, incluindo-se, quando necessário, domingos e dias santos. Para isso 

recebeu o adiantamento de duzentos e oitenta mil réis. Teria direito a alimentação, roupa lavada 

e ferramentas para o trabalho. Caso ao final do contrato não liquidasse sua dívida, seria obrigado 

a renová-la por mais cinco anos, ou se transferir para outro fazendeiro que estivesse disposto a 

quitar sua dívida (MOURA, 2006, p. 142-143). 

Contratado em fevereiro de 1875, em poucas semanas Tobias fugiu da propriedade. A 

Barboza Aranha & Filhos solicitou sua prisão e o processou por violação do contrato, 

requerendo que arcasse com a multa de evasão da propriedade e os custos pela sua apreensão. 

Nos autos, Tobias justificou sua fuga da fazenda Palmeiras. Trabalhando na companhia de 

outros empregados livres e cativos, foi açoitado com um chicote usado no castigo de escravos 

e apontou Felisbino, administrador da fazenda, como seu agressor (MOURA, 2006, p. 144). 

Notamos que a situação de Tobias que recebeu duzentos e oitenta mil réis a título de 

adiantamento se assemelha à relatada por Thomaz Davatz em 1855. O trabalhador ao se tornar 

devedor da grande propriedade perdia sua autonomia, devendo servir ao seu senhor enquanto 

perdurasse sua dívida. Tobias parece não ter se conformado com tal situação. 

Constou ainda em seus relatos que na propriedade era prática habitual açoitar os 

trabalhadores e dormirem presos, e por serem vigiados foi necessário esperar um momento 

favorável para sua fuga (MOURA, 2006, p. 144). 
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Mesmo em 1918, que embora se encontre além do período aqui tratado, ainda existia 

indícios das práticas da Grande Lavoura escravista. Naquele ano João Lopes de Souza, neto de 

uma escrava e filho de mãe nascida após a Lei do Ventre Livre, se recuperava de gripe 

espanhola em Campos, no agora estado do Rio de Janeiro. Estando no botequim da rua 

Aquidabã aceitou o convite de um desconhecido que procurava um padeiro para se empregar 

na fazenda de sua irmã em Quissamã (GOMES, 1988, p. 74 e 82-83) 

Porém, a caminho da fazenda foi alertado pelo chefe do trem, pessoa de seu 

conhecimento, que somente fugindo conseguiria sair da propriedade. Sujeito a constantes 

ofensas, mantido contra sua vontade na fazenda e arrependido, João Lopes com a ajuda de outro 

trabalhador conseguiu fugir da fazenda dois anos depois. Deixou ali sua concubina grávida e 

uma mala com pertences pessoais (GOMES, 1988, p. 84-85). 

A despeito do nebuloso tratamento dispensado na grande propriedade, o trabalhador 

nacional livre se propôs ao trabalho na Grande Lavoura cafeeira. A pobreza e a necessidade de 

buscar meios de vida impulsionou grande parte desta população a se submeter ao trabalho na 

lavoura cafeeira, seja lado a lado com imigrantes ou cativos em um momento de transição do 

trabalho escravo ao livre. 

O aumento da demanda internacional impulsionava a expansão do café nas antigas e 

novas fronteiras, como no longínquo oeste paulista conhecido como bocas de sertão. A escassez 

de mão de obra causada pelo fim do tráfico de africanos escravizados estimulou o crescimento 

da economia escravista cafeeira nacional à mobilização de trabalhadores de diferentes 

procedências, fossem os escravos vindos do Norte, fossem o trabalhador nacional livre ou 

liberto e o imigrante. 

A Lei do Ventre Livre não abrandou a luta dos escravizados pela liberdade, mas os 

senhores não renunciavam à sua propriedade escrava, pois esperavam que uma vez libertos, a 

venda de sua força de trabalho para a lavoura não estaria entre suas escolhas como meio de 

vida. 

O trabalhador nacional livre paulista, que elaborou sua cultura caipira a partir das 

andanças do bandeirismo, primava pela sua liberdade e autonomia, e de forma consciente ou 

não elaborou alternativas para lutar contra a supressão de seu modo de viver pela Grande 

Lavoura cafeeira. 

No próximo capítulo no contexto dos debates que levariam à Lei dos Sexagenários, 

abordaremos o discurso de parte da elite política e intelectual de fins do século XIX. Estas, 

frustradas com a conduta do trabalhador nacional livre, julgavam-no incapaz para o trabalho 

sistemático, tributando esta incapacidade às suas origens étnicas.  
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Nesta perspectiva analisaremos a consulta feita pelo senador Godoy às câmaras 

municipais da província de São Paulo sobre a disponibilidade de trabalhadores nacionais livres 

para ocupar os vazios deixados por um eventual fim da escravidão. 
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CAPÍTULO 3 - AS ELITES POLÍTICAS, A ABOLIÇÃO E O TRABALHADOR 

NACIONAL LIVRE. 

 No início da década de 1880 os movimentos abolicionistas se encontravam bem 

desenvolvidos, e incorporavam ao seu discurso diferentes setores da sociedade. Na capital do 

Império, periódicos como O Abolicionista da Sociedade Brasileira Contra a Escravidão, 

denunciavam os flagelos da instituição servil. Em sua primeira edição de 1 de novembro de 

1880, ao apresentar a missão do jornal, legou-nos um testemunho dos argumentos abolicionistas 

empregados pelos que aderiam ao movimento. 

A apparição d`este jornal na imprensa brazileira significa o progresso que tem 

feito a consciencia publica, relativamente á escravidão. Hoje ter escravos já 

não é um titulo de honra. A responsabilidade do domínio augmenta, e a 

sociedade começa a pedir contas áquelles, homens ou mulheres, que antes 

açoitavam e suppliciavam seus escravos no meio da indiferença e até da 

cumplicidade dos estranhos. A escravidão também, protegida pelo governo e 

coberta pela câmara dos deputados com respeito filial, está desmascarada 

publicamente como sendo a reducção de pessoas livres ao captiveiro ; 

porquanto os actuaes escravos são os filhos dos importados, ou os próprios 

africanos que a lei, ha quarenta e nove annos, declarou livres (O Abolicionista, 

1880, p. 1). 

 Procurando valorizar as mudanças que vinham ocorrendo, no sentido da rejeição à 

escravidão, o editor apresentou o surgimento do jornal como prova das transformações em 

andamento. Fundamentou sua afirmação na infâmia da propriedade escrava, e o repúdio 

existente em parte da sociedade, aos maus tratos públicos dispensados aos cativos. Denuncia a 

cumplicidade da população e do estado com a instituição escravocrata, e sua recusa em 

reconhecer como pessoa livre o africano feito cativo após a Lei de 7 de novembro de 1831. 

As províncias do Norte, depois de três décadas de tráfico interprovincial, já haviam 

reduzido a sua população escrava. Através de alforrias e do crescimento vegetativo, também 

aumentou significativamente sua população livre, estando, portanto, mais adiantada no 

processo de substituição do trabalho escravo. 

No Ceará em 25 de março de 1884, a primeira página do jornal Libertador: Órgão da 

Sociedade Cearense Libertadora edição nº63, trazia como título a frase, “Homenagem a 

Província do Ceará pela libertação total de seus escravizados”. Uma lista exibida no mesmo 

jornal denominada Quadro de Luz, demonstra ainda que, anteriormente a esta data, o 

movimento abolicionista já vinha conseguindo abolir a escravidão em vários municípios 

daquela província. (LIBERTADOR, 1884, p. 1). 

De fato, os movimentos abolicionistas e o fim da escravidão no Ceará foram alguns dos 

aspectos que somados a outros, aumentavam as pressões a favor da Abolição na última década 

do Império. Na abertura da 3ª sessão da 18ª legislatura, em 03 de maio de 1883, na Fala do 
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Trono ao se dirigir aos deputados, no entanto, prevalecia o interesse na extinção da escravidão 

de modo gradual. 

Fazendo justiça a vossos sentimentos, espero que não vos esquecereis da 

gradual extinção do elemento servil, adotando medidas que determinem sua 

localização assim como outras que auxiliem a iniciativa individual de acordo 

com o pensamento da lei de 28 de setembro de 1871 (BRASIL, 2019, p. 629) 

A localização do escravo parece demonstrar a preocupação do imperador em manter o 

instituto da escravidão em equilíbrio entre as províncias, remediando-se assim a divisão que se 

tornava cada vez mais forte entre Norte e Sul. 

A imigração também fez parte do discurso imperial, uma vez que, na década de 1880 

passa a ter maior destaque nas decisões políticas, tanto da Corte como da província de São 

Paulo. 

A imigração espontânea para os portos do Império ainda não corresponde às 

exigências da agricultura; está, entretanto, encaminhada a corrente e tende a 

aumentar (BRASIL, 2019, p. 629). 

Apesar da solicitação, os deputados parecem ter se esquecido da gradual extinção do 

elemento servil. Ao iniciar-se a 4ºsessão a 3 de maio do ano seguinte, novamente a Fala do 

Trono requereu providências. 

Pende de vossa deliberação uma proposta do governo em que se vos pede a 

decretação de medidas que dizem respeito ao elemento servil. É este um grave 

assunto, cuja final solução se obterá pela execução do sistema da lei de 28 de 

setembro de 1871, e o governo está certo de que, desenvolvendo-o, adotareis 

os alvitres que vos inspirar a vossa sabedoria. 

O governo esforça-se por favorecer e ampliar a imigração espontânea de 

colonos para o Império (BRASIL, 2019, p. 635). 

Saliento como está atrelada a extinção da escravidão à Lei do Ventre Livre e à imigração 

europeia no discurso oficial do imperador. Embora exista no Brasil mão de obra livre suficiente 

para dar continuidade ao trabalho realizado pelo escravo, predomina nas elites a convicção de 

que o trabalhador nacional livre não é uma classe de que se possa dispor. 

Com o tráfico interprovincial imobilizado desde 1881, e a expansão do café para o oeste 

paulista em pleno avanço, embora neste período os progressos técnicos já estivessem tornando 

a produção e transporte do café menos penosa, a necessidade de mão de obra ainda é 

preocupação para os grandes e pequenos produtores. 

Durante a década de 1870, o discurso dos políticos provinciais paulistas, principalmente 

dos que representavam o Oeste, tenderam ora ao emprego do trabalhador nacional livre, ora ao 

imigrantismo. Mas isso mudou na década de 1880, quando grande número de deputados passou 

ao apoio sistemático da imigração (AZEVEDO, 1987, p. 109). 



35 

  

É bem provável, que o aumento dos crimes praticados pelos cativos contra seus senhores 

tenha influenciado tanto o declínio do tráfico interprovincial, quanto o aumento dos que 

passariam a defender o imigrantismo. Os riscos a que estavam expostos os senhores de escravos 

e suas famílias, com o aumento da indisciplina dos cativos, também induziram as elites políticas 

provinciais de São Paulo a um posicionamento claramente racista, que passaria a reforçar os 

argumentos favoráveis a imigração europeia (AZEVEDO, 1987, p. 153 e 159). 

As ideias imigrantistas se fortaleceram entre os políticos paulistas e do Império, mas 

não só por causa dos conflitos entre proprietários e escravos. Os senhores ainda tinham o embate 

com os trabalhadores nacionais livres, na implementação do trabalho assalariado. Por fim, as 

ideias fundamentadas no racismo científico de importantes homens da ciência na Corte, em fins 

daquele século, também contribuíram para legitimar o imigrantismo. 

Saliento aqui um destes prestigiados cientistas, professor da Escola Politécnica do Rio 

de Janeiro, o médico francês Louis Couty. Para ele o trabalho escravo com algumas exceções 

era inferior e mais caro que o livre, e produzia grãos de café de má qualidade. Segundo Couty, 

era necessário o abastecimento do mercado de trabalho com imigrantes, uma vez que, quando 

os negros alcançassem a liberdade não mais trabalhariam. Sendo assim era favorável a Lei do 

Ventre Livre que levaria a uma “[...] emancipação gradual e progressiva como ele gostava de 

dizer” (STAHL, 2016, p. 180-181). 

Ao se referir ao trabalhador nacional livre, Couty embora concordasse que existia esta 

oferta, não reconhecia que estes poderiam servir a uma abolição gradual nos termos da Lei do 

Ventre Livre. Para ele o trabalhador nacional livre era eficiente em trabalhos pontuais e de 

difícil execução, contudo se negava ao trabalho regular que poderia aproximá-lo das condições 

de trabalho do cativo (STAHL, 2016, p. 201-202). 

Vimos no capítulo anterior que as experiências tanto dos imigrantes na fazenda Ibicaba, 

relatada por Thomaz Davatz, quanto às de Tobias Rodrigues da Fonseca na propriedade 

Barboza Aranha & Filhos, não está em contradição com o que afirmou Couty, uma vez que as 

condições de trabalho e a ação concreta na grande propriedade não diferenciava livres e 

escravos na lida diária da lavoura cafeeira. 

Louis Couty desfrutou de bastante influência entre as elites políticas, tanto do Império 

como de São Paulo. Considerava os fazendeiros desta província o futuro da lavoura, e suas 

ideias imigrantistas foram partilhadas com importantes fazendeiros e políticos paulistas, como 

Antonio Prado, Visconde de Indaiatuba e outros. Para Couty “[...] Ils ont pris le problème par 

la base; et, grâce à eux, leur province voit s'approcher sans la craindre la fin du travail servile” 

(COUTY, 1883, p. 129). 
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O problema de base a que Couty se refere é o povo brasileiro. Por suas análises não 

havia dificuldade em libertar escravos em um país isento de preconceito racial, o obstáculo está 

em transformar milhões de brasileiros inúteis em trabalhadores dedicados (COUTY, 1881, p. 

65). 

Se o povo brasileiro não trabalha por ser inútil ao país, a abolição da escravidão sem a 

existência de uma população ativa levaria a produção ao colapso visto que  

Six millions d’habitants aumoins naissent, végètent et meurent sans avoir 

servi leur pays. Dans les campagnes, ils seront aggregados de fazenda, 

cabocles, caipiras; dans les villes, ils seront capangas, capoeiras, ou 

simplement paresseux et ivrognes (COUTY, 1881, p.87). 

Para os que seguiam estas ideias, a Abolição somente poderia acontecer mediante a 

implementação da imigração, visto que o Brasil após séculos de imigração africana forçada não 

possuía um povo capaz, “La colonisation par l’esclave a produit toutes les difficultés actuelles, 

et il n’est que temps de faire la colonisation par l’homme libre”, e este homem livre para Couty 

é o europeu (COUTY, 1881, p.90). 

 Couty faleceu em novembro de 1884. Neste mesmo ano eventos políticos efetivos e 

decisivos que fortaleceriam a imigração para o Brasil se iniciaram. Excluiriam, no entanto, o 

trabalhador nacional livre de auxílios que poderiam lhe proporcionar melhores condições de 

vida, e fomentar o aumento do mercado de trabalho livre com nacionais. Estes eventos ainda 

tornam claro que a pensamentos como os de Couty se alinhavam os da elite política e senhorial. 

Não restando dúvidas de que, para eles não se poderia abolir a escravidão contando com a mão 

de obra nacional, dever-se-ia, portanto, fazê-la de forma gradual à medida que se implementasse 

a imigração. 

Ao me referir a estes eventos não abordarei questões mais amplas de políticos e partidos 

nas Assembleias Gerais e Provinciais. Mas cabe demonstrar o lugar que ocupa o trabalhador 

nacional livre no discurso que fez parte do encadeamento formal destes episódios. Foi nestes 

debates que se ratificou o repúdio ao trabalhador nacional livre, como força de trabalho capaz 

de substituir o trabalho escravo. 

Um destes debates ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo em 04 de fevereiro 

de 1885. A discussão se deu em torno da lei n°2814, após o deputado Martinho Prado Jr. 

 
14O projeto que originou a lei n°28 de 29 de março de 1884, partiu do deputado Martinho Prado Jr. no início de 

1884 (AZEVEDO, 1987, p. 163). Esta lei autorizou o governo da província de São Paulo a promover auxílios a 

imigrantes da Europa, Ilha dos Açores e Canárias. Estes auxílios eram compostos por indenização de passagens, 

oito dias de estadia na Hospedaria dos Imigrantes da capital, venda à vista com 50% desconto, ou a prazo de 

lotes de 10 hectares próximos a vias de comunicação etc.  (SÃO PAULO,1884). 
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apresentar a Assembleia o Projeto 1015. Ele teve como principal propósito permitir ao governo 

paulista contratar, diretamente com particulares, o transporte de europeus daquele continente 

para o Brasil (ALPSP, 1885, p. 24). 

A ocasião que nos interessa no debate se insere no momento que o deputado João Bueno, 

aproveitando a discussão, propõe a “Emenda N. 3” ao projeto 10 de Martinho Prado. João 

Bueno argumentou pretender ampliar os auxílios aos imigrantes, com doação de terras, animais 

e outros insumos necessários ao estabelecimento inicial do colono, incluindo-se ainda o valor 

de 100$000. Nesta mesma emenda pretendia incluir, na lei nº28, brasileiros sem propriedade 

acompanhados de seus familiares (ALPSP, 1885, p. 77-78).   

O sr. João Bueno:-Sr. presidente, não tomei a palavra para me oppôr, nem ao 

projecto, nem às emendas apresentadas pelo ilustre deputado da bancada 

republicana, pois voto, tanto pelo projecto, como pelas emendas, que tratam 

de promover os meios da acquisição de immigrantes em nossa província ; o 

meo fim é unicamente apresentar uma emenda que não diz respeito á 

acquisição directa de colonos, mas tão sómente a mais um auxilio para a sua 

aplicação na província. 

Eu. um pouco ciumento, seja-me permittido assim dizel-o—do espirito 

bairrista, consignei na minha emenda uma idéa, que diz respeito aos nossos 

patrícios que se quiserem empregar nos trabalhos dos nucleos coloniaes de 

que falla a lei n. 28 de 29 de março de 1884 (ALPSP, 1885, p. 77). 

Várias contestações se seguiram, mas foi o Visconde do Pinhal quem mais argumentou 

no sentido de desqualificar especificamente o trabalhador nacional livre. 

Agora passarei—a dizer duas palavras em relação ao que disse o meu illustre 

amigo o nobre deputado o sr João Bueno, que quer que se dê um lote de terra 

ao brazileiro que quiser estabelecer-se (ALPSP, 1885, p. 78). 

O Visconde do Pinhal parece ter se incomodado bastante com a possibilidade de permitir 

ao brasileiro pobre o acesso à propriedade da terra. É a questão que primeiro se reporta, 

ignorando que os imigrantes poderiam ser beneficiados com a propriedade da terra, segundo o 

Art. 3º da lei nº28. Em seu discurso alegou que as doações eram suficientes para ressarcir os 

imigrantes dos gastos com transporte, ficando eles, após indenizados, sem recursos. E tanto 

 
15O Projeto 10 resultou na Lei nº14 de 11 de fevereiro de 1885 que alterou a lei nº28, e satisfez o propósito do 

deputado Martinho Prado Jr. (SÃO PAULO, 1885). Ivison Poleto dos Santos afirma que a aprovação do Projeto 

10 teve importante papel para Martinho Prado Jr formar a Sociedade Promotora de Imigração (SPI). Relata ainda 

que o deputado conseguiu não só aprovar o Projeto 10, mas também a participação dos cafeicultores mais 

importantes de São Paulo, no quadro de sócios da SPI por ele idealizada (SANTOS, 2008, p. 61). Mas coube ao 

estado todos os custos e garantias. Para isso o papel político do deputado do império António da Silva Prado 

também contribuiu. Este deputado conseguiu junto ao Gabinete Saraiva em 1885, a destinação para a subvenção 

da imigração de parte das receitas criadas pela Lei dos Sexagenários. Estas receitas compunham o fundo de 

emancipação. Também em 1885 Antônio Prado assumiu o Ministério da Agricultura, facilitando a conexão e 

ajustes financeiros e legais com São Paulo (SANTOS, 2008, p. 58 e 61; MENDONÇA, 1995, pag. 34). 
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quanto os nacionais dependentes de seu trabalho, e continua seu debate com João Bueno 

(ALPSP, 1885, p. 78). 

Pergunto : o brazileiro que não tem de pagar passagem, porque razão se hade 

abrigar o homem que não quer abrigo ? 

Lastimo e tenho dito a muitos brazileiros — vmes. estão se deixando vencer 

pelos estrangeiros — ; alguns me dizem — está mesmo ruim, sr. Visconde ; 

não haverá meio de fazer com que não venha mais desta gente ? (Risadas) 

Eu lhes respondo — Pelo contrario, empregam-se todas as diligencias para 

que venha mais. 

O SR. J. BUENO:-Há muitas fazendas sustentadas com braços brazileiros. 

O SR. VISCONDE DO PINHAL:-Por braços brazileiros, mas nos arredores 

da capital. Não ha, porém, meio de os conduzir para o interior da província 

(ALPSP, 1885, p. 78). 

O Visconde avaliou que muito tem se esforçado na tentativa de empregar o trabalhador 

nacional livre, contudo sem sucesso visto que “[...] depois de pequeno trabalho elles vão ficando 

como que descrentes de si mesmos e vão para outra fazenda onde o systema de trabalho está 

mais atrasado. É isto o que acontece”. E por fim dirige-se para o deputado João Bueno que deu 

a entender no início de sua fala, ter tentado instigar o patriotismo de seus colegas (ALPSP, 

1885, p. 78). 

O nobre deputado neste sentido não pode ter mais amor patriótico do que eu, 

porque tenho feito, mas sem resultados, tentativas a este respeito, e lastimo 

vêr que elles procedem deste modo : por isso não presto o meu voto em apoio 

ao nobre deputado. (Muito bem) (ALPSP, 1885, p. 78). 

João Bueno faz sua última argumentação reforçando que não se trata de conceder 

passagens a nacionais e deixa claro, “[...] o que eu quero é que se concedam certos favores aos 

nacionaes, que se quizerem estabelecer nos nuclos que autorizamos o governo a crear”. E reitera 

a necessidade dos demais auxílios para imigrantes e brasileiros. Sob ataque também da arguição 

de Martinho Prado Jr. a qual não consta nos anais, mas sua ocorrência é relatada por João 

Bueno, a emenda foi rejeitada (ALPSP, 1885, p. 78-79). 

O deputado João Bueno ainda voltou a se empenhar em conceder os auxílios a 

brasileiros e imigrantes, apresentando o Projeto 194 no mês seguinte a 10 de março de 1885, 

mas não há registros de que este projeto tenha entrado em discussão (ALPSP, 1885, p. 254). 

Conforme disse Louis Couty, os grandes fazendeiros e prestigiosos políticos paulistas 

estavam dispostos a resolver o problema pela base. 

Na capital do Império, um ano antes destas discussões na Assembleia de São Paulo, um 

outro imbróglio se iniciou a 15 de julho de 1884, quando foi apresentado à Câmara dos 

Deputados do Império o Projeto n°48, este após diversos desdobramentos iria se tornar, no ano 

seguinte, a Lei dos Sexagenários (CD,1884, p. 16). 
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O Projeto 48º foi elaborado pelo gabinete do Presidente do Conselho de Ministros, 

chefiado a partir de 6 de junho daquele ano pelo senador baiano Manoel Pinto de Souza Dantas, 

e passado ao deputado Rodolpho Dantas que o apresentou na Câmara dos deputados. Tudo 

indica que o gabinete estava levando a discussão as medidas solicitadas pela Fala do Trono aos 

deputados, na abertura das 3º e 4ª sessões anteriormente citadas, em função do aumento das 

pressões pelo fim da escravidão (BRASIL, 1973, p. 152-153; CD,1884, p. 16) 

O ponto nevrálgico do projeto era a libertação dos escravizados que alcançasse os 60 

anos de idade, antes ou depois da lei, sem indenização aos proprietários. Além disso haveria o 

aumento de 6% em todos os impostos que fizessem parte da renda do estado, com exceção dos 

vinculados as exportações. Outros impostos também seriam criados principalmente sobre a 

propriedade escrava, e seriam destinados ao fundo de emancipação (CD, 1884, p. 16-18). 

O Projeto nº48 levou a uma grave crise política entre o Gabinete e a Câmara dos 

Deputados que acabou por levar a dissolução desta em setembro de 1884 a pedido de Dantas16 

(BRASIL, 1973, p. 153) 

Como o debate do Projeto nº48 foi protelado para a legislatura seguinte, em dezembro 

daquele ano, após a dissolução da Câmara o senador Godoy decidiu consultar as Câmaras 

Municipais da Província de São Paulo. Sua intenção foi obter dados que orientassem seu voto, 

quando chegasse o momento do senado se pronunciar sobre o projeto (GODOY, 1887, p. 3). 

O senador acreditava que a questão do elemento servil, estava além dos interesses 

políticos e partidários do governo central. Para se saber a opinião da nação as informações das 

Câmaras municipais orientadas no sentido de “[...] velar pelos interesses de suas 

circumscripções, têm um valor que as torna, muitas vezes, mais preciosas, que as provindas do 

elemento eleitoral que, na constituição da representação nacional, não póde agir sinão – politica 

e partidariamente” (GODOY, 1887, p. 4). 

Há uma questão inicialmente a ser examinar na consulta de Godoy. Por que, para ele, a 

resposta das Câmaras Municipais, poderia ser considerada a opinião da nação? Ao se referir 

como vota o eleitorado em uma eleição municipal, o próprio senador responde. 

Em regra o eleitorado quando se apresta para uma eleição municipal, na qual 

se não acha empenhado o governo geral, attentos os interesses inteiramente 

circumscriptos que ella põe em jogo, escolhe os homens bons de cada partido 

indistinctamente, não só porque esses cidadãos oferecem as necessarias 

garantias para uma honesta regência dos negocios do municipio, cuja 

prosperidade ninguem pôde deixar de almejar, sinão tambem porque, nestas 

 
16Para maiores detalhes sobre a crise entre o Gabinete Dantas e a Câmara dos Deputados ver MENDONÇA 

(1995, pag. 12 a 16). 
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eleições o circulo dos que podem ser eleitos e tão reduzido quanto é vasto o 

daquelles cuja peripheria abrange um districto (GODOY, 1887, p. 10). 

Mas não é só por uma questão de estar os homens bons na administração dos municípios, 

cuidando e zelando honestamente dos problemas afetos a suas regiões. Existe outro de 

importância capital.  

Esta com certeza muito interessa a estes homens pois “[...] é na instituição das 

municipalidades que se acham consubstanciados os interesses immediatos da lavoura, em todas 

as suas relações, não só para com o trabalho, sinão tambem para com a terra, e todas as 

conveniencias economicas de cada divisão territorial” (GODOY, 1887, p. 4). 

 Godoy entende que na administração municipal estão as elites, os mais poderosos que 

detém grande parte da propriedade não só da terra, mas também do braço escravo destinado ao 

trabalho na lavoura.  

Disto tudo provém, portanto, a necessidade de recair a votação em um pessoal 

prestigioso, composto de proprietários agricolas, chefes de familia, que têm 

representado os interesses locaes, e que continuam a fazeI-o; em indivíduos 

cuja honradez serve de attestado ao seu passado e garantias para o futuro; 

finalmente em homens, que sabem que a unica remuneração que 

posteriormente os aguarda, no exercicio de cargo sem subsidio, é o bem querer 

dos demais cidadãos (GODOY, 1887, p. 10). 

Estes homens que governam os municípios são os que, segundo o senador Godoy, 

refletem melhor a opinião da nação, e poderiam muito contribuir ao ser consultados evitando-

se assim “[...] ver-se promulgada lei inexequivel em todos os pontos deste vastissimo imperio, 

como, infelizmente, são algumas das vigentes” (GODOY, 1887, p. 7). 

Esclarecido os motivos da escolha de quem e por que, poderia representar a opinião da 

nação, passemos a consulta de Godoy. Seu opúsculo após algumas considerações, aborda a 

aprovação ou não do Projeto nº48 do Gabinete Dantas; a extinção do elemento servil em 

determinado prazo ou de forma gradual; a possibilidade de mudanças ou não na Lei do Ventre 

livre; abre espaço para alguma sugestão de que medida tomar caso nenhuma seja aceita e por 

fim pergunta, “Os trabalhadores nacionaes livres poderão satisfactoriamente preencher os 

claros abertos pelas libertações?” (GODOY, 1887, p. 58-59). 

Como as respostas relativas ao trabalhador nacional livre são as que mais se relacionam 

com a investigação aqui proposta, serão estas as merecedoras de destaque. Ressalta-se que as 

expectativas de Godoy foram parcialmente frustradas uma vez que apenas 23 municípios 

responderam a sua consulta. Destes, 9 municípios se abstiveram de responder sobre o nacional 

ou a alguma outra pergunta da consulta. 
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Contudo analisando a resposta em conjunto, pode se ter uma boa amostra do que 

pensavam as elites administrativas dos municípios, como representantes dos interesses da 

lavoura local. 

Desconsiderando as abstenções, 11 municípios declararam que o trabalhador nacional 

livre poderia substituir o trabalho escravo, desde que se criasse uma lei eficaz que o coagisse 

ao trabalho. O recrutamento também é citado como método de se reforçar seu direcionamento 

a Lavoura. 

Em três municípios, seus representantes se pronunciaram de forma a não considerar o 

emprego do nacional, Paraybuna, Limeira e Paranapanema. Os dois primeiros, no entanto, 

foram dúbios em suas manifestações, pois afirmam que assim se posicionam por falta de uma 

lei que coaja os indivíduos ao trabalho. 

Uma lei que torne o trabalho obrigatório parece ser a questão que mais refletiu os 

interesses daqueles municípios consultados por Godoy. A coação ao trabalho, à revelia da 

liberdade do indivíduo, por mais que contenha os interesses econômicos, reflete também o 

costume manifesto de se ter na realidade tangível o trabalho compulsório do cativo. Este vínculo 

social com o trabalho escravo não permitiria mudanças nos hábitos e práticas sociais na esfera 

do trabalho de forma imediata, neste momento de transição para o trabalho livre na Grande 

Lavoura. 

Destaco por fim, um trecho da resposta dos representantes de Franca do Imperador, que 

simbolicamente responde ao discurso da falta de braços dos senhores cafeicultores pois; revela 

o preconceito destes para com o nacional, obscurecendo a possibilidade de compreensão dos 

significados da liberdade de trabalho; mas por fim, sugere que o esforço na compreensão do 

problema através do estudo, poderia direcionar à lavoura os braços nacionais e solucionar a 

escassez de mão de obra, na transição do trabalho escravo ao livre. 

 “Não ha falta de braços no paiz ; elles superabundam nas cidades, nas villas e nas 

povoações. Como chamar ao trabalho da lavoura esses exercitos de ociosos, e o que cumpre 

estudar, pois esses esforços tenderão a chamar o nacional ao trabalho” (GODOY, 1887, p. 160). 

 

 

 

 

 

  

 



42 

  

CONCLUSÃO. 

Com a independência dos países latino-americanos e o estabelecimento de uma divisão 

internacional do trabalho, formou-se no Brasil na primeira metade do século XIX uma 

economia escravista cafeeira nacional. A produção do café em larga escala intensificou o tráfico 

de africanos, resultando na formação de um povo predominantemente mestiço constituído por 

pretos, pardos, caboclos e brancos pobres. 

Disseminando-se o café nas províncias do Sul, desenvolveram-se técnicas agrícolas 

extensivas de cultivo com base na força de trabalho escrava. São Paulo com terras adequadas 

em grande quantidade e disponíveis para serem exploradas, se destacou como um dos maiores 

produtores. A extinção do tráfico, a Lei do Ventre Livre, a resistência dos cativos e os 

movimentos abolicionistas tornaram necessária a Abolição e a passagem ao trabalho 

assalariado. 

Em São Paulo inicialmente foram feitas experiências com trabalhadores livres 

imigrantes. Contudo as práticas sociais escravocratas na esfera do trabalho por parte dos 

proprietários as levaram ao fracasso. O tráfico interprovincial passou a suprir de braços escravos 

as províncias do Sul, mas a necessidade de acabar com a dependência do cativo permanecia. 

Havia trabalhadores nacionais em quantidade suficiente para compor um mercado de 

trabalho livre em São Paulo. Boa parte deles mantinha com os fazendeiros ajustes de trabalho 

remunerado e vínculos sociais de dependência. Os costumes e modos de vida rural da cultura 

caipira herdados do bandeirismo destes nacionais, e que foram assimilados pela crescente 

população livre, lhe viabilizaram formas de luta contra estas práticas escravocratas dos 

senhores. Contudo, em conjunto com sua heterogenia socio-racial, foram interpretadas pelas 

elites de forma racista como uma índole de aversão ao trabalho sistemático e à vadiagem. 

Enfim, os obstáculos ao estabelecimento de um mercado de trabalho livre, contribuíram 

para que prevalecesse o interesse por parte dos homens que detinham o poder, na extinção da 

escravidão de modo gradual. Para eles não se podia contar com uma população que fosse — 

mesmo trabalhando nas condições similares as do cativo — laboriosa e capaz de ocupar os 

vazios deixados pela escravidão.  
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