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RESUMO 

A luz de interpretagOes que lidam corn a protoindustrializagao 
da Europa pre-fabril, reexamina-se o setor de transformageo que 
desempenhou papel de destaque na economia mineira dos seculos 
XVIII e XIX, especialmente a indOstria textil domestica. 

ABSTRACT 

With a brief survey of literature dealing with pre-factory Euro-
pean proto-industrialization as a backdrop, this paper proposes a 
re-examination of the manu factoring sector which played an impor-
tant role in the economy of Minas Gerais during the late eighteenth 
and nineteehth centuries, especially the cottage textile industry. 

INTRODUcA0 

Revista do Departamento de 
Hist6ria. 9 (19R9): 149-160. 

Nos dois anos que passaram desde que completamos urn tra-
balho que procura analisar as indestrias de transformagao que tive-
ram lugar de destaque na economia mineira do seculo XIX 1 , tive-
mos a oportunidade de consulter uma nova bibliografia que lida corn 
a chamada protoindustrializagao europeia. A produgao historiografi-
ca vottada para a protoindustrializagao chegou a construir urn mo-
delo que, levando em conta as crfticas que vem sofrendo, nao dei-
xa de ter uma relevancia para urn exame mais te6rico de fen6nemo 
industrial mineiro. Talvez este momento em que comemoramos o 
bicentenerio da Inconfidencia Mineira seja oportuno para realizar 
uma nova discussao do tema, pois se se pode falar em urn proces-
so mineiro de protoindustrializagao, ele parece ter suas origens na 
conjuntura que conduziu a conspiragao de 1789. 

No Brasil independente e desatado dos lagos mercantis ideali-
zados pelos inconfidentes, havia lugar para urn desenvolvimento 
industrial, certamente corn destaque para as atividades texteis. 2  

1. LIBBY, 	Douglas 	Cote. 
Transiormagao a trabalho em 
ulna economia eseravisia: Minas 
Gerais no cowl() XIX. (Stu) 
Paulo, 1988). 

2. Ver: MAXWELL, Kenneth. A 
devassa da devassa: a ineonti-
dencla Mineira, Brasil-Portugal - 
1750-1808. (Rio de Janeiro. 
1978), 151-152. 
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Foi a indistria tOxtil que coristituiu o maior epais importante setor 
da protoindustrializacao mineira. As primeira evidencias apontando 
para o vulto da indistria caseira de fins e panos em Minas provern 
justamente de dendncias oficiais que faziam parte daquela conjun-
tura na qual as determinagOes metropolitanas pareciam, cada vez 
mais, sufocar os modestos avangos brasileiros em diregao ao de-
senvolvimento economic° voftado para urn mercado interno ainda 
bastante incipiente. Neste sentido, o enderego certo da Inconfiden-
cia era mesmo Minas Gerais, pois em meio ao progressivo declfnio 
da mineragdo aurffera e na aparente impossibilidade de: encontrar 
uma produgao que substitufsse a de metals e pedras preciosos no 
circuito mercantilista, qual era a °KA° de sobrevivencia econtimica 
se Mo as atividades voltadas para o mercado nacional? 

E assim realmente fol. Em 1779 o governador da capitania de 
Minas se queixava, pela segunda vez, as autoridades em Lisboa 
da: 

". .. liberdade corn que os povos de Minas se tinham posto 
dos Oneros da Europa, estabelecendo a major parte dos par-
ticulares, nas suas proprias fazendas, fabricas e teares, corn 
que se vestiam a si e a sua famflia e escravatura, fazendo pa-
nos e estopa e diferentes outras drogas de linho e algodao, e 
ainda de la. 3  

0 resultado de tais advertencias 6 bem conhecido: o famoso 
Alvaro. de 5 de janeiro de 1785 proibindo a produgdo na Goiania de 
variados tipos de pano. 0 que, corn freqdencia, se esquece corn 
relagao ao Alvard a que ele explicitamente deixou fora das restri-
goes os panos grossos usados para vestimentas de escravos e o 
ensacamento de certas mercadorias, como o sal. 4  E de se supor 
'que a falta de restrigoes se devia a uma avaliagao realista da coroa 
que reconhecia que a inddstria metropolitana nao tinha condigoes 
de suprir o mercado brasileiro corn produtos similares. De qualquer 
forma, dado que a posterior execugdo da ordem re& parece ter 
resultado no confisco de meros treze teares — dos quaffs nenhum 
de Minas —, a vasty maloria da tecelagem colonial deve ter se con-
centred° nos referidos panos grossos. 5  Recentemente veio a Iuz 
urn extenso inventario de teares de Minas Gerais, obviamente ela-
borado como parte dos esforgos em executar o Alvaro.. 6  Infeliz-
mente, este inventario permanece quase inexplorado, mas urn 
exame ligeiro revela que foram arrolados bem mais de mil teares e 
que, embora o tipo de pano produzido variasse urn pouco, o tfpico 
pano grosso de algodao predominava. Ha indfcios de que uma boa 
proporgao da produgao era comercializada, uma outra parte era 
trocada por mercadorias e o resto se destinava ao autoconsumo. 
ainda muito cedo para tirar conclusaes, mas pode-se estimar, ba-
seado em analises da indistria caseira do semi° XIX, que os tea-
res inventariados dessem emprego a mais de 30.000 fiandeiros. 7 

 Portant°, ndo 6 de surpreender que os teares as vezes eram "alu-
gados" em troca de uma proporgao previamente estipulada do pano 
produzido. 0 mais importante do inventario 6 que ele permite entre-
ver o vulto da indistria textil domestica poucos anos antes da In-
confidencia Mineira. 

Ja discutimos detalhadamente a inclOstria caseira de fio e pa-
nos em Minas do seculo XIX em outro lugar. 8  Apenas 6 preciso 
relembrar aqui alguns dos seus principais traps. Prirneiro, tratava- 

3. CARVALHO, Daniel. Notkias 
histdricas sobre o algodlio em 
Minas. (Rio de Janeiro, 1916), 9. 

4. Ibid, 10. 

5. NOVAIS, Fernando. A. Por-
tugal a Brasil na crlse do antlgo 
slstema colonial. (Sfio Paulo, 
1981), 272-273. 

6. InventArlo de teares de Mi-
nas Geraes em 1786, Arqulvo 
Mlle° Weir), SW° Colonial, 
microflime. 

7. Ver: LIBBY. Transformagfio 
e trabalho. 201. A razAo de fla-
delros para tecel6es na decade 
de 1830 era de 24 para um. 

8. !bid, 186-214. 
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se de uma atividade que absorvia uma enorme quantidade de mao-
de-obra. ,De acordo corn uma amostra desenvolvida a partir de lis- 
tas nominativas da decada de 1830, nada menos que 58% da mu-
lheres mineiras — escravas e livres — manipulavam a roca ou o tear 
diariamente. Em alguns distritos, mais de 90% das mulheres livres 
eram fiandeiras ou tecedeiras. Deve-se notar a ausencia do ele-
mento masculino nesta indUstria caseira, pois, como se vera, eta 
constituiu urn importante contraste corn as experiencias protoin-
dustriais europoias. Uma segunda caracterfstica.da protoindtstria 
text' mineira foi sua enorme difusao por todas as regit5es da pro-
vfncia. De fato, virtualmente todas as dezenas e dezenas de listas 
nominativas do perfodo arrolavam mulheres de todas as idades que 
se dedicavam a producao de fios e panos. Alain da difusao geogra-
fica, mais impressionante ainda era a disseminagao social profunda 
da indstria tOxtil domestica. As listas nominativas demonstram que 
escravas e mulheres livres trabalhavam lado a lado, sem que hou-
vesbe uma organizacao hierarquica na qual as mulheres livres 
controlassem, por exemplo, a tecelagem. De fato, o nUrnero de te-
cedeiras escravas era proporcionalmente igual ao nUrnero de tece-
deiras livres. Donde se resulta a impossibilidade de se descrever 
urn tfpico domicflio protoindustrial. A difusao era tao grande que todo 
tipo de "fogo" participava da indUstria text!: da grande fazenda es-
cravista e das mineragoes, das abastadas residencias urbanas as 
pequenas propriedades rurais e casebres urbanos. 

possfvel que as listas nominativas da decada de 1830 esti-
vessem refletindo o auge da indtistria text' domestica em Minas. A 
evidencia para o resto do seculo a bastante esparsa e e diffcil inter-
preta-la corn seguranga. Informes oriundos de camaras municipals 
e de funcionarios civis sugerem que a producao caseira de fios e 
panos continuava relativamente firme ate a decada de 1860, esta, 
alias, correspondente a uma conjuntura anornala no mercado inter-
nacional em decorrencia da escassez de algodao provocada pela 
Guerra de Secessao nos Estados Unidos. 9  Existe uma sone par-
cial de dados sobre as "exportagOes" de panos mineiros, e aqui 
6 importante lembrar que o tfpico pano grosso era muito procurado 
por senhores de escravos em todo Brasil devido a sua excepcional 
durabilidade. 10  Os dados sugerem que, corn algumas oscilagoes, a 
indUstria is bem ate o infcio da decada de 1870, quando houve uma 
queda vertical das exportagoes, da qual nao se recuperou durante 
o resto do seculo. 11  E preciso sublinhar que estas cifras sobre ex-
portacties, muito provavelmente, eram subestimadas e que elas 
permitem apenas estimar o consumo interno da provfncia. Este 
certamente excedia em muito as exportacoes. 12  

Mas os dados disponfveis do Recenseamento de 1872, por 
mais que sua confiabilidade seja questionavel, corroboram a nocao 
de que a indOstria textil domestica havia entrado em franco declfnio 
no final do terceiro quartet do sOculo XIX. De acordo corn o censo, 
as fiandeiras e tecedeiras nao chegavam a representar 20% da for-
ca de trabalho feminina, e a categoria havia sido ultrapassada por 
aquela das costureiras, que era 27% das mulheres economica-
mente ativas. Diante desta evidencia, parece ser conveniente falar 
de urn processo de desindustrializagao, embora os dados do Re-
censeamento talvez exagerem a agudez do declfnio. 0 curioso 6 
que o ano de 1872 marcou o infcio da indUstrial tektil fabril em Mi-
nas, corn a instalagao de duas fabricas. Adiante sera° colocadas 
duvidas sobre o conteUdo de tranSigao evidenciado pelo surgi-
mento das fabricas em meio ao declfnio da protoindustrializacao. 

9. Ver: MARTINS, Roberto 
Borges. "A Indastria Ownl do-
mastIca de Minas Gerais no se-
culo XIX'. Ana's do II SeminArio 
sobre a Economia Minelra. CE-
DEPIAFI / FACE / UFMG, (set. 
1983), 78-79. 

10. BURTON, Richard Francis. 
Vlagem do Rio de Janeiro a Mop. 
ro Veiho (Sao Paulo / Belo Hori-
zonte, 1976), 125. Ao descrever 
a producao Will de Sao Joao 
dEl Ret em 1867, o autor obser-
vou que: "asses panos s8o re-
sistentes a durarn multo mats que 
os tecidos em maquinas . . 

I1. Ver: STURZ, J. J. A review, 
financial, statistical & comerclal 
of the Empire of Brazil and Its re-
sources: Together with a sug-
gestion of the expediency and 
mode of admitting Brazilian and 
Other foreign sugars into Greal 
Britain for refining and exporta-
tion (London, 1837), 111-112. 0 
autor notou que as 'exportagnes 
somavam 2.140.000 metros de 
acordo corn os relatorlos ofidais 
cuja conflablildade ele coloca em 
dal/Ida, devido a Irregularldade 
dos trabalhos de fiscalizacao. 
Sturz estimou que o consumo 
Inferno fosse em torn de 5,3 
milhaes de metros. 

12. Para as clfras dispontveis 
ver: MARTINS. "A IndOstria tax-
tli ", 86-87. 
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IL 0 modelo de protoindustrializagio e a economia escra-
vista de Minas 

Em anos recentes, protoindustrializagao, enquanto urn modelo 
que procura explicar urn determinado tipo de desenvolvimento his-
*Ica; vem recebendo crfticas pesadas. Como acontece frecgien-
temente corn modelos histericos, os estudiosos reclamam que sua 
base explicative é limitada, pois trata, quase exclusivamente, de fe-
nomenos e tendencies que reforgam o modelo em si. Argumenta-se 
que os primeiros proponentes do modelo de protoindustrializagao 
ignoravam aqueles aspectos da indOstria rural (e tambem urbane) 
que nao faziam parte de uma clara evolugao em diregao a moderna 
indastria fabril. Como insiste L. A. Clarkson, muitos exemplos de 
atividades de transforrriagao no campo e na cidade, obviamente, 
exam relacionados a protoindustrializagao enquanto uma tendencia 
econ6mica geral em certas sociedades pre-industrials, mesmo que 
tais atividades nao constitufssem uma fase inicial da industrialize-
geo plena. De fato, as ind6strias caseiras de muitas regiOes eram 
sujeftas a decadencia, cujas causas eram variadas e, as vezes, 
bastante complexes, o que normalmente resultou em urn processo 
de desindustrializagao. 13  Clarkson e outros tambem nao aceitam 
as limitagOes cronologicas do modelo protoindustrial original. A in-
d6stria rural era comum em determinadas regioes europeias desde 
o fim da Idade Media e, mais importante ainda, relagoes de trabalho 
e organizageo produtiva protoindustriais sobreviveram a bem suce-
dida implantagao do sistema fabril e, corn efeito, se tornaram urn 
complemento valioso deste. 14  A reagao as teorias da protoindus-
trializagao talvez se associem a crftica mais geral que visa as ana-
rises do tipo "Prometeu libertado" da evolugao do capitalismo in-
dustrial. Tais analises promovem uma visao quase que romantiza-
da de urn progresso tecnologico e de um desenvolvimento industrial 
ininterruptos e lineares, assim ignorando o terreno acidentado que 
pavimenta todo processo historico. 15  De qualquer forma, o resulta-
do pratico desta revise() crftica do modelo de protoindustrializagao 
tern sido a modificagao extensive do conceito, o qual, hoje, tende a 
permitir a inclusao de um leque bem major de fenemenos histericos 

•observaveis naquilo que se poderia chamar de fases ou tendencies 
protoindustriais. No que diz respeito ao conceito modificado, é pos-
sfvel que se possa falar em uma protoindustrializagao mineira qug 
se estendeu do seculo XVIII as eltimas decades do seculo XIX. E 
claro que, tambem, corre-se o risco de esvaziar totalmente o con-
ceito se se procura fazer qualquer exemplo de indestria 16  caber no 
model° de protoindustrializagao. 

Uma vez que as teorias de protoindustrializagao constituem 
uma nova abordagem a certos aspectos do problema maior da 
transigao do feudalismo ao capitalismo, a complexidade das ques-
tees que suscitam é muito grande. Se a aplicagao do modelo a re-
gioes alem do contexto da Europa pre-fabril a justificavel ou nao, 
uma questa() em aberto. Seja como for, procurar-se-e aqui enfocar 
aquelas pre-condigOes e caracterfsticas da protoindustrializagao 
europeia que, de uma forma ou outra, elucidam o processo de 
crescimento e os posterior decIlnio da indestria textil domestica em 
Minas Gerais durante os seculos XVIII e XIX. 

De maneira geral, protoindustrializagao pode ser definida como 
a produce° em grande escala de bens industriais destinados a 

13. CLARKSON, L. A. Proto-ln-
dustrIalization: the first phase of 
industrialization? (London, 
1985), 28-38. Tambern: KISCH, 
Herbert. 'The textile Industries in 
Silesia and the Rhineland: a 
comparative study' in KRIEDTE, 
Peter, 	MEDICK, 	Hans 	e 
SCHLUMBOHM, JOrgen. Indus-
trialization before industrializa-
tion (London Paris, 1981), 179-
184. 

14. CLARKSON. Proto-indus-
Idolization . , , 52. Ver tom-
bola: BERG, Maxims. The age of 
manufactures: industry, innova-
tion and work In Britain, 
1700-1820 (London, 1985), 289, 
313-314. 

15. Estamos nos reterindo a: 
LANDES, David S. The unbound 
Prometheus: 	techonological 
change and Industrial develop-
ment in Western Europe from 
1750 to the present (Cambridge, 
1969). Note-se que-a publicactio 
de The unbound Prometheus 
mats ou menos coinddlu corn os 
primeiros artigos que promove-
ram o conceito de protoindus-
trializactio. Ver, por exemplo: 
MENDELS, Franklin, "Proto-in-
dustrialization: the first phase of 
the Industrial process", Journal 
of Economic History 32 (1972), 
241-261. BERG, The age of ma-
nufactures 6 um born exemplo de 
obras revisionistas que enfatizam 
a falta de uniformidade do de-
senvolvimento Industrial, espe-
dalmente nas sues fases inicials. 

18. 0 conceito ma's ampio pos. 
sfvel de IndOstria 6 empregado 
aqui. Ver: MANTOUX, Paul. The 
Industrial revolution in the eigh-
teenth century: an outline of the 
beginnings of the modern factory 
system in England (Chicago, 
1983), 25. '0 objeto de lode in-
dOstria 6 a produG8o de bens ou, 
para ser mats explicit°, de arti-
gos de consumo que n8o provom 
diretamente da natureza.' 
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16. MEDICK, Hans. 'Household 
and family In agrarian societes 
and In the proto-Industrial sys-
tem: an approach to the problem' 
In ibid, 38-39. 

17. CLARKSON. Prom-indus-
trialization, 16. 

18. SODRt, Nelson Werneck. 
Histdria da burguesla brasileP 
re (Rio de Janeiro, 1976), 25-35. 
Warnock fain das "periferlas feu-
dale do sistema escravista 
minante, mas a Implicactio 6 que 
aquelas reglaes qua sarram dos 
sistema — Inclusive panes de Mi-
nas Gerais — retrocederam pare 
configuragoes socials feudais. 
Um recente retorno ao terra das 
InstItulg5es,feudalistIcas embuti-
das no escravismo brasileiro 5: 
HIRANO. Sedi. PrecapItallsmo e 
capitalism° (Sao Paulo, 1988). 

mercados distantes, baseada em mao-de-obra barata e campone-
sa. Entre as pre-condigoes necessarias para uma "decolagem" 
protoindustrial estavam a deterioragao ou modificagao de relagoes 
feudais de dominagao, o crescimento do comercio inter-regional 
e / ou internacional e uma tendencia de crescimento demografico 
provocado pela progressiva implementagao de metodos agrfcolas 
mais produtivos o que, por sua vez, liberava uma cella parcela do 
campesinato para se engajar em atividades nao-agrfcolas. Estas 
pre-condigOes basicas se interagiam. Assim, o enfraquecimento da 
dominagao senhorial ou a concordancia do senhor feudal em co-
mutar direitos em servigos ou ate promover atividades protoindus-
triais, facilitava aos mercadores, estimulados pela demanda au-
mentada de urn comercio reaquecido, a captagao de uma subutili-
zada forga de trabalho rural convenientemente desencumbida dos, 
regulamentos corporativos. 11. Uma vez desencadeada, a protoin-
dustrializagao teria consolidado o crescimento demografico gragas 
ao alargado horizonte economic° da famflia camponesa que enco-
rajava o casamento e a constituigao de famflias antecipados, assirrn 
estimulando o incremento das taxas de natalidade. 18  0 contexta) 
agrfcola geral tambem deve ser enfatizado. Por urn lado, os trabar. 
lhadores rurais das protoindOstrias nao abandonavam por complete 
a agricuttura ou a criagao. Corn efeito, estas atividades contribufamt 
a subsistencia da famMa camponesa e, portanto, constitufam um)) 
elemento essencial do baixo custo da mao-de-obra. Porextensa%, 
a mentalidade camponesa, obstinadamente fixada na manutengae) 
de meios de subsistencia independentes, se comprovaria muito va-- 
liosa ao assegurar ao mercador as continuadas vantagens auferi-
das desta chamada auto-exploragao cannponesa. 12  Por outro lado, 
urn setor agricola mais produtivo e a protoindustrializagao se corn.- 
plementavam, pois o abandono parcial das atividades de subsis-
tencia implfcito nesta garantia a agricultura comercial urn mercadb) 
crescents, cuja consolidagao talvez progressivamente persuadisssp 
os camponeses que uma realocagao de seu tempo de trabalho 
favor da produgao de mercadorias industrials fosse uma opgao vat-
!Ida de sobrevivencia. 28  

Alguns problemas serios logo se apresentam se se procurai 
comparar as condigOes sociais e econamicas das Gerais dos se-
cubs XVIII e XIX, corn as pre-condigoes tragadas acima. Em pri-
meiro lugar, a capitania 7 provfncia de Minas definitK/amente nao 
era, em qualquer sentido, uma sociedade feudal. Tratava-se de 
uma sociedade escravista, o que implica em diferengas marcantes 
corn relagao A Europa feudal ou em transigao, nao obstante certas 
tendencias historiograficas que insistern em enfatizar as continui-
dades entre sistemas escravista americans e o feudalismo. 2 1  No 
escravismo, afinal, a instituigao social da escraviddo constitufa a 
forma predominante de trabalho. Tal fato nao exclufa do cenario so-
cial uma camada de pequenos produtores independentes, dedica-
dos a agricultura de subsistencia e, corn efeifo, esta camada pode-
ria chegar a constituir a maioria da populagao total. Porem, en-
quanto o regime escravista persistia, a mao-de-obra escrava era 
absolutamente indispensavel aos setores mais dinamicos da eco-
nomia. Mas aqui a preciso lembrar que Minas Gerais do perfodo 
p6s-atuffero era urn sistema escravista bastante atfpico. 0 rapido 
decifnio da produgao aurffera, que se iniciou na decada de 1760 ha-
via removido, de certa forma, a pr6pria razao de ser da economia 

17. Baseado em KRIEDTE, Pe-
ter The origens the agrarian 
context and the conditions in the 
world marker, In KRIEDTE, ME-
DICK e SCHLUMBOHM. Indus. 
trialtradon before lndustrialira-
don, 12-37. 

18. MEDICK, Hans, 'The demo-
economic system of proto-indus-
trIallzation" In 'bid, 74-94, espe-
cialmente 82-89. 
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escravista mineira. Apesar da politica pombalina que visava reani-
mar a mineragao 22 , a regiao se distanciava cada vez mais do sis-
tema colonial mercantil pois, como ja foi visto, nao foi capaz de pro-
duzir em grande escala bens destinados ao mercado europeu. 

Embora longe de alcangar urn consenso quanto aos rumos de 
Minas nas 6Itimas dOcadas do regime colonial e durante o perfodo 
provincial, a historiografia recente 6 unanime em rejeitar as antigas 
teses de estagnagao secular e involugab para uma economia de 
mera subsistencia. Ressalta-se hoje, por exemplo, que, ao longo de 
todo o seculo XIX, Minas manteve o major plantel provincial de es-
cravos do Imperio, ao mesmo tempo que conheceu urn constante 
crescimento demografico geral. E geralmente aceito que, a partir do 
ultimo quartel do seculo XVIII, as ondas migratorias para Minas ha-
viam cessado, pelo menos no que diz respeito a populagao livre. 23  
Isto significa que o aumento populacional do period() pode ser atri-
bufdo ao crescimento natural. 24  Dessa forma, o comportamento 
demografico geral pode ser considerado como semelhante aquele 
que era uma precondigao basica da protoindustrializagao europeia. 

As tendencias demograficas tiveram como embasamento eco-
nomic° a marcante diversificagao das atividades produtivas. So-
bretudo, o setor agrfcola que se dedicava a todo tipo de cultivo e de 
criagao, corn o excedente destinado ao mercado nacional. Sem d6- 
vida, esta agricultura mercantil de subsistencia foi o principal pilar 
da economia mineira dos oitocentos e a certo que tinha suas ori-
gens no infcio do declfnio da mineragao. 25  

Havia espago tambern para certas atividades diretamente liga-
das a economia de exportagao: a pr6pria mineragao aurffera nunca 
chegou a extingao completa, a extragao diamantffera conheceu urn 
novo perfodo de prosperidade mais ou menos entre 1830 e 1860, 
enquanto de 1830 em diante a produgao cafeeira iria se expandir 
ern ritmo crescente, embora restrita a uma area relativamente inex-
pressiva em termos do conjunto do territorio mineiro. 

0 setor de transformagao tambern fazia importantes contribui-
gees a diversidade econ6mica de Minas. Alern da ind6stria textil 
domestica que chegava a "exportar" uma parte de sua produgao, a 
siderurgia protoindustrial das pequenas fundigOes assegurava a in-
dependencia de Minas corn relagao a importagao do custoso ferro 
estrangeiro. In6meros eram os artesaos mineiros que nas suas ofi-
cinas fabricavam toda sorte de utensflio, artigo de vestuario e ape-
trechos usados na vida cotidiana da populagao. Corn seus tragos 
de insularidade e sua forte diversificagao, nao seria errado afirmar 
que a economia mineira realizou o projeto autonomista dos inconfi-
dentes por forga de inevitaveis modificagOes das estruturas colo-
niais. 26  

Pode-se concluir que, apesar de estar inserida em uma forma-
gao social escravista, a economia mineira tinha como sustentaculo 
principal uma agricultura nao-exportadora e, quase certamente por 
extensao, sem a tfpica organizagao de plantation. 27  Utilizamos uma 
frase urn tanto quanto incOmoda — agricultura mercantil de subsis-
tOncia — para descrever esta configuragao historica incomum. 0 
que se esta tentando sugerir a que o setor agrfcola mineirq era fle-
xfvel e compost° por duas camadas distintas. Havia uma camada 
relativamente grande de senhores de escravos (cerca de urn tergo 
de todos os domicflios mineiros continham escravos na decada de 
1830) 28  que podiam comercializar seus excedentes quando as 

22. NOVAIS. Portugal e Brasil, 
240-244, 264-265. 

23. LUNA, Francisco Vidal e 
COSTA, Iracl del Nero da. Minas 
Colonial: economla e socleda-
de (Sao Paulo, 1982), 22-23. 

24. Corn bestante seguranga 
pode-se falar em crescimento 
natural da populagao Ilvre. JA a 
questAo do comportamento de-
mocratic° dos escravos em Minas 
6 extremamente complexa. Clue a 
populagao manc(pla cresceu ao 
longo do semi° XIX 6 Incontes-
tAvel. Pala proporgAo de africa-
nos nesta populagAo que, na de-
cade de 1830, ficava em tomb de 
40%, 6 ethyl° que o natio° ne-
graft° contribula bastante pare 
os aumentos. Por outro lado, pa-
race qua a populagao crloula 
desfrutava de texas de cresci-
mento positivas e, dessa forma, 
teria contrlbutdo, ao menos, pa-
re a manutencao do Mantel. Pa-
ra uma discusseo do debate ver: 
PAIVA, Clotilde, UBBY, Douglas 
e GRIMALDI, Marcia. "Cresol-
mento da populacAo escrava: 
uma questAo em aberto", Anals 
do IV Seminarlo sobre a Econo-
mia Minelra, CEDEPLAR / FA-
CE / UFMG, (set. 1988), 11 -32. 
UBBY, Douglas Cole e GRIMAL- 
DI, Marcia. "EquIllbrio e estabill-
dada: economia a comporta-
mento democratic° num regime 
escravIsta, Minas Gerais no se-
culo XIX', Pam% Avulsos 7 (dez. 
1888), 26-43. 

25. Ver: PRADO JUNIOR, Cabo. 
Formagao do Brasil contempora-
neo, colOnla (Sao Paulo, 1976), 
197-203. 0 autor observe que a 
primeira remessa de gado do Sul 
de Minas para a Made do Rio 
de Janeiro teve lugar em 1765. 

26. Para as Arias intrirpreta-
goes novas da economia minelra 
dos oitocentos, ver: MARTINS, 
Roberto Borges. 'Growing In si-
lence: the slave economy of ni-
neteenth-century Minas Gerais, 
Brazil" (Ph. D. diss., Vanderbilt 
University, 1980). Slenes, Robert 
W. "Os mOltiplos de porcos 
diarnantes: a economla escra-
vista de Minas Gerais no seculo 
XIX", Cadernos IFCH / UNICAMP 
17 (Jun. 1985). UBBY. Translor-
maga° e trabalho. 

27. A disassociacAo entre o 
sistema de plantation e a produ-
cAo comerclal de alimentos bast-
cos nao era axiornatica, no err 
tanto. Ver: IRWIN, James. "Es-
cravIdAo e trabalho em sistema 
de plantation", Revista do De-
partamento de Histdrla da UFMG 
6 (jun. 1988). 5-14. 

28. LIBBY. Translormaygo e Ira-
lath°, 97-98. 
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29. FURTADO, Celso. A forma-
cfio econOmica do Brasil (Stlo 
Paulo, 1967), 56-58, 

condigOes de mercado permitiam, enquanto o enorme grupo que 
nao possufa cativos se compunha de pequenos produtores campo-
neses ou ertesaos que operavam dentro dos limites da economia 
de subsistencia. Quando as condigoes de comercializagao era ex-
cepcionalmente boas, estes talvez fossem capazes de participar, 
ao menos marginalmente, de relagoes de troca mercantis, enquanto 
os fazendeiros escravistas podiam sobreviver a eventuais crises 
pelo simples expediente da contragao da produgao e esperar o fim 
da crise. E preciso estudar muito mais a agricultura mineira do pe-
rfodo, pois ha muitas lacunas, no nosso conhecimento, do seu fun-
cionamento concreto. Nao obstante, o que interessa no momento 6 
que o sistema escravista mineiro se assemelhava bastante aquelas 
sociedades camponesas europeias nas quais urn certo grau de es-
pecializagao agrfcola e uma diferenciagao social estavam se de-
senvolvendo. Eram estas as condigOes que "liberavam" o trabalho 
camponas — e no caso de Minas o trabalho escravo — para partici-
par na produgao industrial caseira. Na experiancia europeia, este 
equilfbrio dinamico entre agricultura de subsistencia e a liberagao 
de mao-de-obra somente se encaminhou para alguma forma de 
protoindustrializagao desde que existissem mercados longinguos 
para mercadorias industrials. Como veremos, o problema de mer-
cados teve urn desfecho bem diferente ern Minas. 

Para compreendermos melhor a singularidade do desenvol-
vimento econ6mico mineiro apos o declfnio da mineragao aurffera, 
talvez seja conveniente repensar a nogao de "flexibilidade das eco-
nomias escravistas colonials" de Celso Furtado. A flexibilidade se 
derivou da capacidade da unidade produtiva escravista — o enge-
nho, por exemplo — de se retrair para atividades de subsistencia 
como maneira de sobreviver as recorrentes crises no mercado in-
ternacional e de reconcentrar esforgos na monocultura exportadora 
assim que a crise terminava. 29  0 ponto a que a retragao para ativi-
dades de subsistencia, mesmo quando bastante prolongada, nao 
representava uma ameaga as estruturas do engenho nem ao regi-
me escravista como urn todo. No caso de Minas, no entanto, as di-
ficuldades em encontrar urn substituto viavel para suas exporta-
goes do passado nao conduziram a uma retracao estagnante que 
asseguraria a manutengao de estruturas colonials. 0 que houve foi 
urn processo gradual de adaptagao e acomoclagao que modificou 
estas mesmas estruturas: 

Mas, por que Minas? Por que uma economia mais diversifica-
da nao emergiu, por exemplo, em Sao Paulo que era, antes da larga 
introdugao da cafeicultura, uma regiao corn fracos lagos a econo-
mia de exportagao, sobrevivendo na base de atividades de sub-
sistencia e urn baixo grau de trocas comerciais corn as zonas acu-
careiras? Em outras palavras, por que o caminho mineiro de adap-
tagao e acomodagao nao era viavel para Sao Paulo e outras re-
giOes como o Sul, o interior nordestino e o Planalto Central? E pre-
ciso estabelecer quais eram os fatores peculiares a Minas que es-
timularam urn desenvolvimento economic° tao atipicamente ligado 
as estruturas exportadoras colonials e, sobretudo, caracterizado 
por uma independancia guise insular cuja principal expressao era 
a protoindustrializagao. 

Durante todo o period() colonial e a major parte do provincial, 
Minas permaneceu relativamente isolada devido ao precario siste-
ma viario e de transportes dependente de tropas. Elevados pregos 
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de transportes foram o resultado deste isolamento e estes pregos 
ficavam ainda mais altos em fungao de urn complexo sistema fiscal 
que taxava as mercadorias que entravam e safam de acordo corn 
sua composigao e peso. Enquanto grandes fluxos de ouro conti-
nuavam saindo da capitania, o problema dos transportes parece 
ter constitufdo urn empecilho menor, mas, quando a produgao aurf-
fera comegou a diminuir, a capacidade de importar declinava pro-
porcionalmente. Uma volta -para atividades de subsistencia foi a 
reagao imediata a retragao econ6mica, reagao esta que iria se 
comprovar profunda e duradoura. No entanto, havia urn outro cami-
nho mais gradual que envolvia a produgao local de bens antes im-
portados, ou seja, urn processo de substituigao de importag6es. 
Dessa forma, de infcio, foi o isolamento de Minas que estimulou sua 
protoindustrializagao. 

Ora, condig6es insulares sao o oposto das condigOes que te-
riam permitido o desenvolvimento das protoind6strias na Europa, 
onde o crescente acesso a mercados estrangeiros ou inter-regio-
nais foi vital. Como sentencia Kriedte: "Devido a sua baixa elastici-
dade, sozinha a demanda interna nao podia despertar a protoin-
dustrializagao." 30  Nao obstante, tern-se de insistir que, no caso 
mineiro, a f6rmula era inversa, como teria de ser para uma econo-
mia inserida num rfgido sistema colonial mercantil. Ao se encontrar, 
mais ou menos repentinamente, desligada dos mercados interna-
cionais, a economia mineira se viu forgada a voltar-se para si 
mesma e no processo descobriu que possufa urn mercado interno 
capaz de desencadear uma protoindustrializagao. 

Dadas as relagoes de dominagao polfticas e econ8micas em 
vigor, afinal, nao deve surpreender que qualquer forma latinoameri-
ca de protoindustrializagao teria de se basear num processo de 
substituigao de importagaes. Ademais, igual aos processos de in-
dustrializagao atraves de substituigao de importagoes deste seculo, 
o sucesso da protoindustrializagao mineira dependia do tamanho de 
seu mercado interno. Outros mercados brasileiros foram importan-
tes para consolidagao da indostria caseira mineira, mas a demanda 
local parece ter persistido como seu sustentaculo principal. 31  

E aqui temos nao somente a chave do sucesso relativo da 
protoindustrializagao em Minas, mas, tambern, o fator que clara-
mente diferenciava as Gerais das demais regiOes brasileiras fra-
camente ligadas a agro-exportagao. Nenhuma destas regioes con-
tava corn uma populagao minimamente comparavel corn aquela que 
a "idade de ouro" havia legado a Minas do final do seculo XVIII. 32  
Talvez se possa considerar o grande contingente populacional co-
mo o fator crftico que possibilitou um desenvolvimento econ8mico 
mais diversificado do que o sistema escravista colonial normal-
mente permitia — urn desenvolvimento que inclufa urn processo de 
protoindustrializagao. 

III. Da protoindustrializagao a desindustrializacao: proble-
mas analiticos 

JA se viu que a indOstria textil domestica era muito difusa em 
Minas, tanto em termos regionais quanto em termos sociais. A evi-
dencia 6 clara ao demonstrar que a produgao caseira de fios e pa-
nos nao se restringia ao campo, pois a roca e o tear eram tambem 

30. KRIEDTE, 	The 	ori- 
gens 	", 33. 

31. MARTINS, °A Inc/stria tee. 
III ... 	 85-88. 

32 ALDEN, Dauril, The popula-
tion of Brazil In the late eighte-
enth century: a preliminary sur- 
vey", Hispanic American Histori- 
cal Review 43 (malo 1963), 173-
201. No perfodo entre 1772 e 
1782, Minas possufa um pouco 
mals de urn quinto da populagao 
da Goiania. A populagao de an-
al° 6 estimada em quase 
320.000, a da Bahia em came de 
289.000, de Pernambuco em 
240.000 e do Rio de Janeiro em 
216.000. Das demals capltanlas, 
somente Sao Paulo linha uma 
populagao acima de 100.000 
1116.975). 
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33. CLARKSON, Proto-indus-
trialization, 53-54. 

34. Esta nogg() 6 desenvolvida 
em: CARDOSO, Fernando Henri-
que. Capitalism° a escravidlo no 
Brasil Meridional (Rio de Janei-
ro, 1977), 208-212. 

largamente utilizados nos centros urbanos de Minas. Pode ser que 
falar em centros urbanos neste perfodo constitua urn certo exagero, 
mas nao resta cldvida de que havia certas concentragoes popula-
cionais distintas da esparsa ocupagao rural. De qualquer forma, tal 
constatagao, em prindpio, distinguiria a versa° mineira de protoin-
dustrializagao da variedade europeia tao dependente do trabalho 
campones. Mesmo na Europa, no entanto, a chave para entender a 
cOmposigao da forga de trabalho protoindustrial era mais seu intrin-
seco custo baixo que a origem rural. Como Clarkson aponta, quan-
do a protoindustrializagao europeia tornou-se difusa, segmentos 
mais pobres da populagao urbana, em muitas regioes, se viram for-
gados a suplementar a renda familiar atraves do emprego em pro-
toincidstrias 33 . Certamente este fenOnemo resultou de um processo 
de empobrecimento urbano provocado pela desintegragao da ma-
nufatura corporativa vis a vis a concorrencia da protoindustrializa-
gao. 

A rigida divisao sexual de trabalho presente na protoindostria 
textl mineira é outra caracteristica que a distingue da experiencia 
europeia. Em geral, na Europa, a familia inteira participava das ati-
vidades de transformagao e a tecelagem se tornou a especialidade 
dos homens, corn a flack relegada as mulheres. Pode-se apenas 
especular sobre a exclusividade feminina da inddstria textil do-
mestica em Minas. 0 vigor relativo do setor agricola — tanto corner-
cial quanto de subsistencia — talvez nos de uma pista. Poderia su-
gerir que, pelo menos no que diz respeito ao segundo quartel do 
seculo XIX, existia urn equilfbrio ideal entre as atividades industriais 
e agricolas em termos de geragao de renda e / ou oportunidades de 
sobrevivencia. Tal equilfbrio poderia ter imposto uma divisao de tra-
balho sexualmente simetrico. Porem, ficaria sem explicagao a per-
sistancia da diferenciagao sexual nos centros urbanos. Uma expli-
cacao mais plausivel, embora menos palpavel, pode ser encontra-
da quando se lembra que estamos lidando corn uma sociedade es-
cravista na qual as formas culturais de comportamento tenderiam a 
ser extremamente masculinizadas. Numa sociedade escravista, a 
liberdade de urn homem livre era medida pelo namero de escravos 
que possuia 34  e, ser senhor de escravo exigia que se mantives-
sem relagoes de dominagao marcadas pela violencia e, portanto, 
masculinizadas por forga de desigualdades sexuais e preconceitos 
originados em urn tempo [memorial. Aqui é preciso lembrar que as 
formas culturais derivadas das relagoes senhor / escravo afetavam 
profundamente a sociedade inteira e que, mesmo para o mais mise-
ravel homem livre da formagao social escravista, o senhor de es-
cravos constituia urn modelo de comportamento idealizado. No ca-
so especifico da protoindustrializagao mineira, é possfvel que a fia-
gao e tecelagem tenham se iniciado como ocupagoes exclusiva-
mente femininas devido a necessidade de concentrar a mao-de-
obra masculina em atividades mais Iucrativas, como a mineragao. 
Como resultado, a manipulagao da roca e do tear podem ser sido 
transformadas em atividades consideradas emasculizantes, ou 
simplesmente em "tarefa de mulher. Neste caso, homens de todas 
as idades e de qualquer posigao social obviamente teriam evitado, 
a todo custo, participar desta inddstria domOstica. 

Existem paralelos europeus a este tipo de fendmeno. Como 
Iembra Berg, durante a transigdo para o sistema fabril e o corres-
pondente avango sucessivo de inovagoes tecnologicas, determina- 
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das tarefas perderam sua qualidade de habilitadas e, como tal, 
eram relegadas as mulheres. Seguindo Godelier, Berg observa 
que: 

"'Em sociedade onde os homens dominam, o trabalho das 
mulheres é considerado inferior go somente porque tern sido 
consignado as mulheres! Em outras palavras, a divisao de 
trabalho é urn efeito da hierarquia social e nao sua causa". 35  

claro que se, por uma razao ou outra, a "tarefa de mulher" fosse 
se tornar particularmente lucrativa, os preconceitos masculinos 
provavelmente nao tardariam em ceder. Este nao parece ter sido 0 
caso em Minas, em parte porque urn processo de desindustrializa-
cao se impos e eliminou tal possibilidade. 36  

Embora a producao domestica de panos persista ate hoje em 
%/arias regieres mineiras — urn claro sinal do profundo enraizamento 
das atividades texteis na cultura ruralista de Minas — como je foi 
mencionado, as evidencias para a decada de 1870 indicam que urn 
processo de desindustrializacao estava em marcha. 0 processo foi 
atenuado pelo fato deste period° ser marcado pela implantacao das 
primeiras fabricas texteis na provfncia. 0 surto fabril poderia sugerir 
que a protoindustrializacao mineira foi "bem sucedida" ao realizar 
uma rapida transicao para o sistema fabril, da mesma maneira 
acontecida em Arias panes da Europa continental face a concor-
rencia inglesa. 37  Tal interpretacAo, no entanto, nao procede diante 
dos fatos. Ate os anos vinte ou trinta deste seculo, as fabricas tex-
teis mineiras eram de escla reduzida e bastante intensivas em 
mao-de-obra, mesmo quando comparadas a outras fabrias brasilei-
ras. Por exemplo, os dados sobre a producao de sete das onze fa-
bricas que provavelmente estavam funcionando em 1885 sao dis-
ponfveis. A producao somada das sete fabricas quase alcancava 
3 milheoes de metros. Ao calcular a producao media por fabrica e 
multiplicar o resultado pelas onze fabricas que talvez estivessem 
em funcionamento em 1885, chega-se a 4,7 milhaes de metros. 
Ora, esta cifra é bem inferior as (sub)estimativas relativas ao ano 
fiscal de 1827-1828. Entre exPortacoes e consumo interno, Sturz 
calculou que a indtistria caseira havia produzido 7,4 milhoes de 
metros de pano. 38  Portanto, ao se aproximar a proclamacao da 
RepOblica, as fabricas texteis de Minas Gerais sequer haviam con-
seguido igualar os nfveis de producao da indilstria textil domestica 
de seis docadas antes. Dessa forma, nao parece nada conveniente 
falar de uma transicao da protoindustrializacao para urn sistema fa-
bril mais "dinamico". 

A pequena escala das fabricas mineiras e sua dependencia 
corn relagao aos fatores de trabalho poderiam ser consideradas 
como legados dos seus antecessores protoindustriais. Poderia se 
pensar o mesmo no que diz respeito aos custos extremamente bai-
xos de mao-de-obra empregada nas primeira fabricas texteis de 
Minas. 39  Mas, se se aceita que urn processo de desindustrializa-
cao estava se desenrolando anteriormente a implantacao das fabri-
cas, torna-se diffcil sustentar qualquer nocao de continuidade. As 
evidencias fortemente sugerem que, apesar de uma recuperacao 
temporaria em meio a uma conjuntura mundial anornala provocada 
pela Guerra de Secessao nos Estados Unidos, a indirstria textil 
domestIca havia entrado em declInio na segunda metade do seculo 
XIX. Talvez seja melhor falar em urn atrofiamento que constante- 

35. BERG, The age of manu-
factures, 153. A cltagAo A de 
GODELIER, Maurice, ''Work and 
Its representation", History Work-
shop 10 (1980). 

38. De tato, o Recenseamento 
registrou a partIcIpagao reduzlda 
de homens na indOstria caseira 0 
que talvez signIfIque que estas 
atividades pudessem ter repre-
sentado uma opglo de sobrevi-
vAncIa mats vibe, do que a agri-
cuitura de sobrevIvAncia em de-
termlnadas cIrcunstAncias e re-
gI5es. Nilo obstante, a InsignIfi-
cancia estaltstIca desta partici-
pagAo mascullna, allada ao pro-
cesso de desIndustrIallzactio, 
conduzem A conclusAo de que 
n6o se tratava de uma tend8ncia 
capaz de Impuisionar a IndAstrIa. 

37. Ver: KRIEDTE, Peter. 'Pro-
to-Industrialization between In-
dustrialization and de-industria-
lization" in KRIEDTE, MEDICK e 
SCHLUMBOHM, Industrialization 
before industrialization, 139. 

38. STURZ, A Review . . . , 
111-112. 

39. Ver: UBBY, TransformacSo 
e trabalho, 384-388. 0 salArIo 
anual dos prImelros trabalhado-
res nes tabrIcas t6xteis mineiras 
• alcangou os custos anuais 
de aiuguel de um escravo aduito 
durante as decadas de 1870 o 
1880. 
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agriculture de subsistancia, 
enquanto os homens tiveram de 
procurar emprego assalarlado, 
polo menos temporiltrio. 

42. SCHLUMBOHM, "Relations 
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43. Ibid. 98-101. 

44. STURZ, A review . . . , 
112. 0 autor calculou que os 
custos de transporte para os 
mercados litoraneos elevavam o 
prego final de mercadorlas mi-
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mente solapava as bases da complexa mink) entre a agricultura 
de subsistencia e a indOstria caseira que fazia desta uma oink 
vidvel pata aumentar a renda familiar ou assegurar sua prepria so-
brevivencia. Para a protoindustializacao ter contribufdo, decisiva-
mente na marcha em direcao ao capitalismo industrial, teria sido 
necessario a emergancia de novas relacaes de produck, envol-
vendo a penetracAo do capital na esfera da producao. 40  E claro 
que o perfodo de desindustrializacao coincidia corn a gradual tran-
sick que iria abolir a escravidao e tentar implantar urn regime de 
trabalho livre no Brasil. Assim, nao resta devida de que, de 1850 
em diante, urn certo grau de proletarizacao estava se processando 
entre a populacao livre, mas o processo era muito parcial. Ademais, 
tais mudancas incipientes nas relacoes de produce° nao parecem 
ter resultado de tendencias dinamicas da protoindustrializacao. Ao 
contrario, 6 muito mais provavel que fossem impulsionadas, ao me-
nos em parte, pela desindustrializacao. 41  

Por que, entao, a protoindustrializacao mineira foi conduzida 
pelo triste caminho da desindustrializacao, se existiu em algum 
momento uma possibilidade razoavel de se realizar a transicao ao 
piano sistema fabril? Ao analisar por que certas experiencias euro-
peias nao tiveram sucesso em realizar esta transicao, Schlumbohm 
observa que: 

" 	haviam regicies e setores industrials onde a tendencia do 
capital em penetrar na esfera da producao era fraca ou foi in-
terrompida cedo; foi por esta razao essencial que se industria-
lizaram tardiamente ou de maneira alguma. Em casos extre-
mos, a regiao desindustrializava-se sob pressab de regiOes 
que haviam progredido da protoindustrializacao a industrializa- .. 

Tal parece ter sido o caso da protoindustrializacao em Minas. Na 
verdade, pouco sabemos sobre como a comercializacao dos panos 
e fios protoindustriais se realizava. Corn efeito, examinamos uma 
extensa documentagao que lida direta e indiretamente com a pro-
toindustrializacao mineira sem encontrar evidancia de que corner-
ciante ou atravessadores tivessem desempenhado papal no fo-
ment° ou modificacao da indestria textil domestic& E quase certo 
que a ausencia de evidencia 6 significativa em si. Pode-se espe-
cular que a organizacao da indestria caseira em Minas nunca 
avancou alern do Kaufsystem no qual os produtores diretos perma-
neciam responsaveis pela obtencao da materia prima e, mais im-
portante ainda, ales mesmos continuavam levando seus produtos 
ao mercado, mesmo que este mercado fosse constitufdo por uma 
casa comercial "passiva". 43  Neste caso, seria razoavel supor que 
os interesses comerciais nao foram capazes de aproveitar as 
oportunidades que a protoindustrializacao oferecia porque seus lu-
cros se auferiam indiferentemente, ou atraves das importacOes ou 
das exportacees. Aqui 6 de imaginar que os altfssimos custos de 
transporte fossem urn fator importante, mesmo porque as ativida-
des comerciais, parece, se confundiram corn as de transporte corn 
uma certa freq0encia. 44  De qualquer forma, o que mais importa 6 
que nenhum sistema de putting out parece ter evolufdo e era este 
sistema que normalmente conduzia a uma penetracao cada vez 
mais profunda do capital na esfera produtiva. Nele, o produtor direto 
era "aliviado" das suas responsabilidades na obtencao da materia 

caon.  42 
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prima e da comercializacao do produto final e poderia ate se ver 
forgado a alugar os instrumentos de trabaiho necessarios a plena 
produgao. Em suma, o putting out constitula urn processo em que o 
controle dos processos produtivos se tornava cada vez mais cen-
tralizado e, portanto, o produtor direto progressivamente perdia sua 
independencia. A ausencia de urn processo deste tipo foi a 6Itima e 
mais essencial diferenga entre a protoindustrializagao europeia e 
mineira, uma diferenga qua condenava esta ao declinio inevitavel. 

Afinal, o sonho dos inconfidentes Mc) se realizou plenamente. 
Nao obstante, a protoindustrializagao mineira — incluindo aqui suas 
manifestagoes sider6rgicas e mineradoras — representou urn dos 
capitulos mais originals na histeria das sociedades escravistas nas 
Americas. Podemos afirmar que nenhuma outra regiao escravista 
do continente chegou a seguir urn caminho autonomista tao voltado 
para urn mercado nacional e corn tracos (proto)industriais que en-
volveram parcelas tao expressivas da populagao escrava e !lyre 
como a de Minas Gerais nos seculos XVIII e XIX.—  

N.E. — As notas bibilograficas 
estarao completas, sob 
forma de ementa, no 
proximo numero. 
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