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Nos anos 1860 estabeleceram-se as raizes da regionalização da vida política 
brasileira. A desescravização, a partir de 1871, localizou em São Paulo o eixo do 
processo de organização do mercado de trabalho, bem como do modelo de dominação 
polftica cristalizado com a "Polrtlca dos Governadores". 

ABSTRACT 

The 1860s saw the flrm plantlng of the roots of the reglonallzation o f Brazi/ian 
política/ llfe. From 1871 on, the gradual dismant/Jng of slavery centered In Sáo 
Paulo the process of organization of a labor marl<et as we/1 as the model of 
political dominatíon crystalized in the "politics of the states•. 

Ao se Iniciarem os anos 60 do século passado, a sociedade brasileira, bem como as 
Instituições políticas, funcionavam plenamente. O pais vivia em paz, o tráfico africano de 
escravos havia sido abolido e uma polftlca Imigratória estava sendo elaborada; para 
coroar e fundamentar esse perlodo de estabilidade polltica e social, a economia estava 
em franco crescimento. 

As estradas de ferro forçavam o movimento das fronteiras e a Incorporação de novas 
terraS'. Em 1862 iniciava-se uma era liberal e reformista pois, o desenvolvimento 
econômico fazia surgir, quando não fortalecia, grupos Interessados em reformas 
políticas. Alguns autores explicam o surgimento desses grupos devido aos conflitos 
entre as cidades e o campo.' 

Outros autores -enfatizam a necessidade de uma recomposição política das elnes~ 
Em qualquer caso, 1862 á considerado um ponto de partida para um novo perfodo de 
conciliação, marcado pela reorganização da vida polltica através da reconstrução dos 
partidos polltlcos tradicionais, o liberal e o conservador. 

A possibilidade de um novo perfodo de conciliação, repetindo a experiência de 1853, 
ficou clara quando o Imperador referiu-se publicamente à necessidade de se efetuarem 
algumas reformas, que já vinham sendo discutidas publicamente (por exemplo: 
melhorias nas administrações provinciais e mudanças na legislação eleitoral). 

1. GRAHAM, R. BRITAIN and lhe ONSETof MODERNIZATION In BRAZ/L 1850·1914. Cambridge, 1966. p. 255, 
argumenta que em funQAo do desenvolvimento econOmlco syr.glram grupos poderosos de comercla.nles urbanos 
Interessados em mudanças poUtlcas. E. V. da Costa. "BAAZIL lhe Reform Era 1670-1689' em L BETHELL, 
(org.) CAMBRIDGE H/StORY OF LANTIN AMéRICA, .argumenta que as oposições geradas pela diferenciação 
econômica e social, dificultaram gradualmente uma coexiSiêncla pac!fica entre conservadores a liberais. 

2. FAORO, Raimundo. Os Danos do Poder. Formação do Patronato Polltlco Brasileiro. Porto Alegre, Globo, 1958, 
p. 443·44, e Fco. lgléslas em HOLANDA, Sérgio B., (org .). Hlst&ia Geral da Civilização BtasWelra. São Paulo, 
1969, tomo 2, \101. 3, p. 86-7. Para estes autores a aliança polltlca sob a égide da Liga, tende a ser vista como a 
repetição das Bl(periênclas anteriores, nos anos 1650. 

m 1862, a Uga Progressista é formada· dirigindo o pais até 1868. Esse episódio 
r pr sentou o Jnfclo de um novo reordenamento das forças polftlcas d~ então. Zaoarlas 
I oes e Vasconcelos liderou o gabinete, então formado por liberais moderadoa e 
• m orvadores progressistas; houve uma rearticulação polltica do centro e, tal 
r ttlculação, marcar.ia a Implosão dos partidos poiCtlcos tradicionais, eles dividiram-se 

Jl) ttês facções: os antigos conservadores, a liga e os liberais históricos que, 
u oquentemente, em 1666, seriam Incorporados pela liga. Tal redefiniçâo da vida 

pc llllco partidprla no Brasil seria completada, em 1670, com o lançamento, por um 
UHlJlO de liberais radicais, do Manifesto Republicano, dando origem ao movimento de 
1 paganda republicana e, consequentemente, levando à formação dos Partidos 

I I publicanos provinciais. 
A organização do Partido Republicano é um episódio estreitamente vinculado a 

njuntura polltlca responsável pelo inCclo do encaminhamento legal da questão ~· 
avidão em 187.1. O ponto de partida para o entendimento do componente 

hrr1damental dessa conjuntura, é entender que a polftlca de conciliação -levada a cabo 
b o controle da liga foi uma tentativa, bem sucedida, de adiar as mudanças que, 

rf de o inicio da década de 60, começavam a Impor-se. O fator fundamental, que 
11 rmlliu o sucesso dessa polllica protelatória, foi o fato de que ambos os partidos 
'' lltlcos eram controlados por uma elite polllica, elite essa que se encontrava 
Ir. I Imante sob Influência do lmperador.3 

O Gabinete Zacarlas, o primeiro dessa nova tentativa de conciliação, ficaria no poder 
p nas uma semana, sendo substltuldo pelo Gabinete dos Velhos, liderado pelo 

M rquês de Olinda. Esse gabinete, composto por polftico sem um forte vinculo 
1 rtldário, representou a COtlSOiid~ção da liga pois, como seria prevlsfvel, os partl?os 
1 ollllcos tradicionais não teriam influência decisiva sobre esse ministério. A par disso, 
tlols outros fatores permitiram a consolidação da liga: o primeiro foi a convocação das 
1 lções gerais de 1864, evidentemente sob controle da liga. Houve uma slgl'lifioativa 

rnudança na composição da Câmara dos Deputados, que se aprofundou na direção da 
p rda de influência dos partidos polfticos tradicionais, uma vez que elegeram-se 
lm1meros novos deputados sem ligações mais profundas com os partidos polftlcos 

dlclonais. O segundo fator foi a ruptura de relações diplomáticas entre o Brasil e a 
11 glaterra, de 1863 à 1865. Esse acontecimento teve um profundo impacto sobre a 
olítlca Interna, ele criou um fator unificador que beneficiou o 'establlshment', lglésias 
nrma que, nesse momento, Dom Pedro 11, ao defender os Interesses nacionais, atingiu 
mais alto nlvel de popularidade de seu longo governo, essa popularidade beneficiou 

I mbém o Gabinete. Ficou evldente,nesses episódios que Dom Pedro 11 começou a 
mostrar uma presença pessoal mais agressiva no processo poJrlico brasileiro.• 

Durante o segundo Gabinete Zacarias, os progressistas tentaram organizar-se em 
IJm novo partido polltlco buscando Identidade própria, tentaram distanciar-se dos 
n rtldos poHticos tradiGionais: Liberal e Conservador. É diffcil precisar as causas que 
Impediram essa reformulaçáo partidária tentada pelos progressistas; provavelmente 

, AOÀO, A. Op. clt. p. 444. Para uma anállse ex;~usllva e conclusiva sobre as elites poffllcas ver CARVALHO, 
M de. Eilte and State Buldlng In Btazt (T'ese de Doutoramento, Stan ford Unlversity, 1974); e a •composlç4o 

elal dos Partidos PoHtlcos Imperiais". In: Cadernos do Departamento de Ciências Polftlcas da F.F.C.H da 
UFMG, n• 2 (1974) :1-34. 

4, I LÊl?IAS. Op. Cft. p. 69. 
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tr o o deveu-se ao vacuum polftlco criado pela morte de Inúmeros pofitlcos da 
gor ç o; talvez melhor explicação possa ser dada através de uma cuidadosa 

n. Use dos resunados das eleições de 1864 que, como sabemos, levou a destruição de 
!numeras alianças e compromissos previamente existentes. De qualquer maneira, a 
junção dossas duas possfvels explicações Implica em admitir que passava a existi r 
ospa90 suficiente para as ambições pessoais dos recém-eleitos e, obviamente, nessas 
olrcunstênclas, os compromissos e negociação tornavam-se dlffoels. 

As resultantes mais evidentes das eleições de 1864 são, de um lado a presença 
sTgnifioatlva de vários novos parlamentares com fortes vinculas regionais e, 
sintomaticamente, sem uma adequada percepção das questões nacionais. A resultante 
necessária. des~e quadro seria tanto o gruplsmo quanto a Inevitabilidade, a curto prazo, 
da reorgamzaçao partidária no interior da própria assembléia. 

Esse quadro polftlco parlamentar criou uma situação lngovernávei; o entendimento 
entre o Gabinete e o parlamento tornava-se extremamente precário. D. Pedro, 
necessarlamenle,enfrentaria a escolha de mudar o ministério total ou parcialmente, sua 
tendência era, nesse caso, de formar um novo gabinete totalmente modificado. Não 
obstante, os planos de reforma do gabinete, tanto quanto os planos para implementar 
as reformas que o pafs exigia, foram adiados devido a três Importantes fatores: a crise 
econômica de 1864, a Guerra do Paraguai e a normatização das relações diplomáticas 
com a Inglaterra. 

A normalização das relaçõe.s diplomáticas com a Inglaterra, em 1865, ocorreu 
quando da ida de D. Pedro li ao Rio Grande do Sul, objetivando colocar-se próximo ao 
front da Guerra e, ao mesmo tempo, encõntrar o enviado britânico para tratar da 
normalização das relações diplomáticas. De acordo com Graham e Manct'lester, existem 
fortes evidências de que a retomada das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, 
deu-se d_entro de um quadro onde haveria algum compromisso relativo à questão da 
escravldao. Realmente, para ambos os autores é posslvel admitir que um acordo 
secreto existiu, não s6 com referência à questão da escrav idão no Brasil, quanto, também 
relativo à diminuição das pressões inglesas sobre o governo brasileiro, pressões 
basicamente 'contra a permanência da escravidão . Manchester afirma que a revogação 
do Blll Ab~rdeen em 1869, pelo gov!rno britânico, foi um gesto concil iatório e, até certo 
ponto, uma medida polltica que permitiria, ao governo brasileiro, tomar medidas efetivas 
com referência à questão da escravidão, sem que ficasse a impressão de que o governo 
Inglês estava pressionando nesse sentido. Como sabemos hoje devido os estudos dos 
acontecimentos que levaram à Lei do Ventre Uvre, existem evidências, ao nlv,el da 
correspondência consular britânica, de que Manchester e Graham abordaram a questão 
corretamente.s 

Paralelamente aos acontecimentos que se verificavam ao nfvel das relações 
internacionais, !~ternamente , ·O pais sofreu a mais séria crise financeira da qual se teve 
noticia. Essa crise, foi a primeira crise econôm'ica efetiva no pais, de tal maneira que 
seus efeitos foram sentidos nacionalmente, sendo lmposslvel conter seus efeitos ao 
nlvel regional, como em 1857 quando as consequências da crise de então se 
restringiram ao Rio De Janeiro. 
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em S. B. de Holanda. (Op. Cl1. 1971). p. 144-145. e MANCHESTER, A. K. Br~lsh Pre-emlnence 
az • ts R e and Decline a S1udy In European Expanslon. Nor1h Carolina, 1933. p. 264-7. 

aoorqo com MU I uranLiera, a cnse ~e IOQ'~- tev~:~ urn t:m:mu 1unu 1mmr , 11 

p1n âo das plantações cafeelras em São Paulo, bem como na diferenciação das 
nomias de São Paulo e Rio de Janeiro. Seu argumento começa por analisar a crise 

I tu64 como sendo a conjunção de vários fatores: a) contfnuos déflcits nas finanças 
111t ficas; b) competição entre bancos Ingleses e brasileiros, levando à redução na 
p rllclpaçáo das casas bancárias nacionais; c) contração nos depósnos bancários e-. 

•lll quência do aumento dos impostos para as áreas urbanas, procedimento que 
1 «Ju lu a quantidade de dinheiro disponfvei para a poupança popular; d) polltlca 

IJV rnamental de manutenção de altas taxas cambiais; e) a drenagem financeira 
I tt vocada pelo alto volume de remessa de imigrantes, especialmente portugueses; n 
•"Ir de tudo, o fato de que a economia brasileira encontrava-se em uma encruzilhada, 
• locando-se frente à possibilidade de diversificação econômica nas cidades o que, 

1 1 umlvelmente, faria o mercado interno mais aut0nomo.6 
A crise financeira de 1864 começou com a falência da Casa Souto e Cia, então o 

t ' lor estabelecimento bancário brasileiro. O Impacto dessa quebra atingiria, inclusive, 
11 nco do Brasil que, face ao pânico desencadeado, os clientes do banco tentavam 
h c r suas res~rvas em papéis por ouro, tentando evitar eventuais perdas. Para 

t ntrolar a situação, o governo teve que utilizar a polícia para guardar os 
t beleclmentos bancários e, paralelamente, as autoridades aumentaram a moeda em 

1 houlação e suspenderam a conversibilidade da moeda até 1866, quando o sls1ema 
11 ncárlo foi reorganizado em seu conjunto. 

O resultado dessa crise foi o desaparecimento do antigo sistema bancário brasileiro, 
polado nas Casas Bat;~cárias e, junto com isso, o sistema de crédito foi polarizado 
111re o Banco do Brasil e os bancos estrangeiros. O mercado financeiro tornou·se mais 

11 tonta dos produtores, mais concentrado nas áreas urbanas e, consequentemente, 
J meça a haver falta de crédito no campo.7 As tensões provenientes dessa carência de 
1 ditos para a lavoura geraram a reforma bancária de setembro de 1866, que marcou 

111n mudança na polltica governamental com a criação de uma carteira hipotecária no 
nco do Brasil, bem como com a proibição da emissão de papel moeda pelos bancos 
rtlculares, a partir de então, apenas o papel do tesouro poderia circular normalmente. 
Nesse momento, a Guerra do Paraguai afetaria de forma mais localizada a questão 
expansão da fronteira agrária, articulando os efeitos dessa crise com o processo de 

umulação de capitais que se verificava na fronteira agrlcola paulista. Segundo o ponto 
11 vista de Granziera, a questão hipotecária na crise de 1866 se articula com a Guerra 
<Ju Paraguai pois, duranté a crise o único Investimento seguro seriam os tftulos de 
t vida pública, especialmente para os fazendeiros que se encontravam pressionados 

1 la polltioa monetária geradora dessa crise. 
Ocorre que essa forma de Investimento tornou-se familiar aos fazendeiros do Rio de 

neiro pois, o financiamento da guerra era feito exatamente a partir da emissão desses 

GRANZIERA, R. A Guerra do Paraguai e o Capitalismo no BrasA: moeda e vida urbana na economia 
lelra. São Paulo, 1979. p. 85-93. 

r JOSLIN, O. A Cenlury of Banklng In Latln Amerlca; lo Commemorate lhe Centenary In 1962 oi lhe Bank of 
I ndon and Amerlca LlmHed. London, 1962. p. 139-47, .argumenta que a competição gerada pelos bancos 
hQI es, contra os bancos brasileiros, ajudou a espalhar o pânico em 1864, quando houve a quebfa da Casa 

uto; mais ainda, a medida dos bancos Ingleses de facilitar empréstimos a lavoura, medlante a garantia de 
111 teca da terra e da safra fúlura, forçou a eliminação da função mediadora dos comissários perm" lndo a 
11 l lnnlva articulação entre o capHal financelro. via setor bancário, e o setor produtivo de economia. ' 
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t nd r m a aumentar seus Investimentos nos Htulos de dfvlda ,pública, o que 
n turaimente reduzia a llquldez do setor bancário e, necessariamente, a disponibilidade 
do recursos para o setor hipotecário seria também reduzido.• 

Ela a( porque São Paulo, ape~ar dessa crise generalizada, começara ter sua 
conomla diferenciada da economia do Alo de Janeiro. No Rio, os fazendeiros 

Investiam pesadamente em titules de divida pública; em São Paulo, graças ao surto 
algodoeiro, à modernização das ferrovias e, sobretudo, graças aos Investimentos 
governamentais para responder às necessidades de guerra, (como compra de animais 
e provisões para abastecer as frentes de batalha do Mato Grosso), o fluxo de papel 
moeda na região de Campinas permitiria o financiamento da expansão agrária. Além 
destes aspectos apresentados por Granzlera, em São Paulo, a questão da organização 
do mercado de trabalho estava sendo conduzida de forma bastante satisfatória. 
Realmente, com a lnt,oduçáo de Imigrantes europeus e, paralelamente, com a 
manutenção de um grande stock de escravo.s, os fazendeiros paulistas conseg.ulram 
b~neficlar-se duplamente dessa conjuntura. 

O perfodo de governo da Liga Progressista termina em 16 de julho de 1668, com o 
retorno dos velhos lfderes conservadores. Essa mudança de gabinete deu-se 
justamente na convergência dos grandes problemas que os polftlcos brasileiros 
deveriam enfrentar. Internamente o pafs deveria reorganizar seus partidos polfticos e, 
paralelamente, enfrentar o complexo problema da escravidão e do suprimento de mão de 
obra para as lavouras em expansão, ambos articulados à questão mais estrutural, da 
organização do mercado de trabalho livre. 

Do ponto de vista polftlco, 1868 foi um ponto de referência que significou o retorno 
da antiga liderança conservadora, bem como o término de um novo per(odo liberal 
reformista que se Iniciou em 1862; 1868 também significou que os conservadores 
tomaram, dos liberais, o comando polftico para a Implementação das reformas? Os 
conservadores, logo no lnfcio dos anos 70, seguindo-se ao término da Guerra do 
Paraguai, Implementaram a primeira grande reforma nacional ao lidar com o problema 
da escravidão; momento bastante oportuno, diga-se de passagem, pois com a.recusa 
dos liberais de participar das elelçOes de 1869, em protesto contra a demissão do 
ministério de 1868, os conservadores puderam articular muito tranquilamente, e 
comandar o processo jurfdico de reforma do sistema escravista. 

A reforma Implementada através da Lei do Ventre Livre é um momen1!0 
particularmente apropriado para compreendermos a solução política que foi 
encaminhada, não s6 para a questão da escravi'dâo, como também, e sobretudo, para o 
problema mais profundo da organização do mercado de trabalho, questões estas 
decisivamente vinculadas à continuidade da expansão econômica sustentada pela 
marcha da fronteira agrária. Os anos 1870 representam a encruzilhada fatal, onde a 
questâll da organização do mercado de trabalho deveria, Impreterivelmente, ser cuidada. 

8. Sem dllleutlr poHtlca monetária, uma argumentação slmaar é apresentada por STEIN. Grandeza e Decadência 
C 6 no Vale da arafba. São Paulo, 1961. p. 287-95. o argumento que Steln desenvolve é restrito ao aspecto 

mona r : para e e, açao e a performance da balança comercial são as maiores explicações para a crise. 

G. FAORO. Op. Clt. p. 446 e lgléslas. Op. Cll. p. 11 2, 'concluem que 1868 representou o comeQO da onda anti
monárquica que, em 1889, derrubaria o trono: F AO AO vê na Interferência de Caxias na mudança do ministério, a 
primeira avkilêncla do Incompatibilidade entre as forças armadas e a ordem monárquica. 
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onsolidaçâo Institucional e mudança~ potrtlcas. Em uma conjuntura como essa, torna
~dlflcll estabelecer as articulações entre os diferentes componentes polftlcos e sóclo

oonômlcos, envolvidos na elaboração e no encaminhamento, cristalizados pela 
I glslaçâo de 1871. 

O café 'e as estradas de ferro penetravam Ininterruptamente no Interior, penetração 
ue se verificava em tal escala que de uma produção de três milhões de sacos em 1850, 
ltamos para cinco milhões em 1870. O mercado f.lnanc.elro soflstlcava-.se, quer pela 

I trodução de novas técnicas de gerenciamento, alinhadas às práticas Internacionais, 
uer pela maior eficiência com a entrada dos bancos estrangeiros, fenômeno que 
lreltava os l~ços entre as cidades e o campo e, mais decisivamente, a economia 

brasileira em seu conjunto tornava-se mais próxima dos mercados Internacionais. Para 
omplementar esse levantamento de dados que compõem essa conjuntura, é 

n cessário mencionar que a polftica externa brasileira começava a Influir mais 
decisivamente nos acontecimentos internos. É o caso, por exemplo, da Guerra do 

araguai, responsável pela alocação de recursos financeiros nas regiões agrfcolas de 
êo Paulo. Como se vê, 1871 é um momento partic.ularmente significativo, não só para a 

História do Império, mas sobretudo, para a História do capitalismo no Brasil. 
Dos anos 60(10 até a década de 90 do século passado, o encaminhamento dado 

os estágios finais do processo de desescravlzação, faria emergir com bastante, 
vidência a questão regional. Ou seja, no Brasil, a questão da organização do mercado 

de trabalho livre é um fenômeno paralelo à emergência de questões regionais, que se 
rtlculam nacionalmente. É nesse momento que uma região, se não todas, começa a se 

definir historicamente, dentro de um efetivo espaço nacional. 
É verdade que, ao nfvel da organização de mercado de trabalho, a Imigração teve um 

papel multo Importante em algumas áreas (Sul e Sudeste, por exemplo). Não obstante, 
ob uma perspectiva nacional, a desescravização foi o processo generallzador. 

Enquanto a escravidão existiu, as relações de trabalho erar(l uniformizadas e 
unlfleadas pela presença do escravo. Na medida em que foi Implementado o projeto 
desescravizador de 1871 (Lei do Ventre Livre), as diversidades começaram a se 
xpllcltar. O que antes unificava, já na transição fazia aflorar um conjunto de situações 

diferenciadas. Ao mesmo tempo em que, ao nfvel do parlamento, os discursos dos 
deputados tornam mais explicito o final Iminente da escravidão, nota,se uma forte 
tendência para o enfoque do problema a partir de suas diferenciações regionais. Este 
regionalismo emergente em paralelo ao encaminhamento da questão escra-ta, ficou 
vlsfvef . já nas discussões relativas à Implantação da Lei de 1885 (Sexagenários). Em 
julho .de 1887, Coteglpe pedia tempo, prudência e paciência para que a Lei de 1885 
pudesse provocar os efeitos positivos esperados; no Início de agosto os abolicionistas 
tontaram ganhar alguma Iniciativa, denunciando as decisões· do governo no que se 
referia à regulamentação da lei de 1885. Eles afirmavam que essas decisões eram 
Invariavelmente prejudiciais à causa da liberdade. Neste momento polêmico, 
nvolvendo abolicionistas e governistas, discutia-se um outro assunto, que, 
parentemente nada tinha a ver com essa questão: o orçamento do Ministério da 

Agricultura. É justamente aqui que se torna visfvel a articulação éla questão regional com 
o problema da formação do mercado de trabalho livre. Em função dessa discussão, 
geralmente destacando aquelas que seriam as prioridades na alocação dos recursos 
para o exercfcio seguinte, o debate passava a acentuar as questões regionais em 
relação à formação do mercado de trabalho livre. O deputado Custódlp Martins,, 
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o l nao t r IBlona 1cemmca o nuc1eo ca questao: ·em uma 1enura que nz ao 
r I tório do nobre Ministro, convenci-me que S. Exa. pouco tem cuidado da emigração 
p r colonização; porque Sr. presidente, o nobre Ministro, assim como seu antecessor, 
t m simplesmente favorecido a vinda de Imigrantes para colocá-los nas fazendas da 
Provlncla de São Paulo, como trabalhadores por salário. Mas isso não é favorável à 
Imigração. É favorável à grande P'roprledade e aos grandes proprietários' lO 

Mesmo uma postura crftlca como a de Custódio Martins, evidenciando agudo senso 
d percepção da forma pela qual se encaminha a questão da Imigração, e sua articulação 
com a ~xpansão da lavoura cafeeira de São Paulo, mantém a discussão da questão da 
escravidão dentro das premissas postas pela via jurldlca graduallsta Implantada em 
1871. O núcleo do debate desloca-se, naturalmente e por Isso mesmo, para o 
orçamento do Ministério da Agricultura e, nessa discussão, a questão da escravidão 
passa a ser tratada marginalmente em relação à questão fundamental: a organização e 
disciplina do mercado de trabalho livre, estando sempre presente uma perspectiva 
regional nos debates. · 

A partir de meados de agosto acentuam-se as Intervenções que destacam diferentes 
realidades provinciais, apontando sempre para a existência de processos de transição 
diferenciados, como por exemplo nesse discursa' de Luiz Freire: 

"Náo é tanto para o norte que a questão de braços mais acabrunha a 
agricultura: na provlncla do orador, a do Sergipe, não há falta de braços, 
mas antes ali, muitos representantes das classes Inferiores queixam-se da 
carbncla de trabalho". ll · 

As diferenças regionais começam a pesar na solução da questão do suprimento de 
mão-de-obra, um aspecto fundamental da economia brasileira do século XIX. 
Naturalmente que Sergipe não era uma provfncia com uma fronteira agrária aberta, em 
todo caso, Sergipe se distingue, enquanto unidade regional, da realidade paulista: do 
mesmo modo a distinção emerge em outras regiões onde, Inclusive, a escravidão já tinha 
sido abolida devido a Iniciativas provinciais (Ceará por exemplo), onde o problema do 
suprimento da mão-de-obra não constltufa um problema tão agudo como o era em São 
Paulo, pois · aqui a economia regional baseava-se, preponderantemente em gtandes 
fazendas produtoras de café e, neste momento em expansão ffsica. 

Para melhor apreender o conjunto de questões levantadas pelos deputados e, 
especialmente para perceber a forma pela qual o governo tratou dessas questões, 
bastaria cotejar o discurso de Rodrigues Alves que, na qualidade de relator da Comissão 
de Orçamento, fez inúmeras criticas sobre as questões suscitadas a partir das 
observações dos deputados. Desta maneira ficará mais evidente o peso crescente das 
diferenças regionais no processo de transição: 

10. ANNAES do Parlamento Brasileiro. Alo de Janeiro, 1667. p. 79. 

11 . Idem. p. ?41 

"Dá-se um fato curioso na provfncla de São Paulo, e que só serve para 
mostrar que em assunto dessa ordem, não pode haver unlfonnldade. o 
colono que procura a provfncla de São Paulo, prefere ser assalariado nas 
fazendas a ser colono lndependent8•.12 

A questão da regionalização das soluções tem um alcance maior do que à primeira 
vista pode parecer; essa questão emerge devido ac;> processo de desescravização. Um 
exemplo representativo desse argumento está na análise de Andrade Figueira 13 com 
referência às diferenças regionais. Pretendendo demonstrar o equfvo~o da 
rgumentação segundo a qual a provfncJa do Alo de Jant.lro ficaria mais pobre com 0 

lim ~a escravl~ão, e após comparar o Rio de Janeiro a São Paulo, ele afirma que mesmo 
dmitlndo o nao empenho do Aio em trazer imigrantes, a questão assim posta não erõ 

relevante para o Rio. Figueira afirma que o problema de sua provfncla não era de 
braços, m~s sim de capitais, ou seja, São Paulo necessitava de braços por ter aberto 
novas regloes agrárias, o que não ocorreria com o Rio de Janeiro. 

O ~rgument~ que está sendo desenvolvido • o da regionalização do problema de 
lranslçao - Implica em considerar que o núcleo básico da questão da organização do 
mercado de trabalho livre localizou-se ém São Paulo, quer pela existência de um 
universo econômico em expansão, quer pela manutenção de um volumoso plantei de 
escravos convivendo com um também volumoso e crescente número de Imigrantes. É 
portanto, na ação polftica desencadeada em São Paulo que se poderá captar 0 núcleo 
básico das pressões que influíram no epllogo do projeto desescravizador. Tal proposição 
em si, a~ent~a o caráter regional daquilo que pode ser considerado pressuposto para a 
caractenzaçao do modo de produção capitalista. 

12. Ibidem. p. 310·h . 

62 ---oi--- I .Ibidem. p. 394. 
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