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Se tentassemos resumir em poucas palavras uma obra de tal porte, diriamos 
que ela se propde a fazer uma investigagao reflexiva sobre os mecanismos de 
reprodugao da economia colonial, em torno da praga do Rio de Janeiro, na virada 
do seculo XVIII e primeiras decadas do seculo XIX, evidenciando que essa econo-
mia nao se restringe as estruturas do escravismo e do mercado internacional. A 
esses elementos estruturais somam-se a existencia de urn mercado interno, a 
ocorrencia de acumulagbes endOgenas e a presenga de urn setor mercantil 
residente. A somat6ria de todos esses elementos, configuraria uma formagao 
social que controlaria, em boa parte, seus pr6prios mecanismos de reprodugao. 

0 presente livro e composto pelos quatro primeiros capitulos da tese de 
doutoramento do autorl que, ao que parece, foram pouco alterados para essa 
publicagao, uma vez que se apresenta sob forma rigorosamente acadernica, o 
que, infelizmente, pode limitar sua leitura a grupos de interessados. Esses 
leitores, no entanto, certamente nao se arrependerao de poder refletir, sob uma 
orientagao clara e IGcida, acerca da estrutura econOrnica do sudeste colonial, 
no period() proposto. 0 carater acadernico esta caracterizado na obra, sobretu-
do quando se mantern a descrigao dos metodos e tecnicas de pesquisa 
utilizados, onde o autor explicita as Pontes de diversas naturezas trabalhadas 
(fiscais e cartoriais), bem como o tratamento dado a elas e os cruzamentos dos 

1 Comerciantes , Fazendeiros e Formas de Acumulagao em uma Economia Escravista-Colonial: Rio de 
Janeiro, 1799-1888, apresentada a POs-Graduacao em Histairia da Universidade Federal Fluminense, em 
dezembro de 1990. 0 presente trabalho recebeu o Premio Arquivo Nacional de Pesquisa, de 1991. 
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seus dados. Alern disso, o numero excessivo de Tabelas e Curvas (sao 79, no 
total) e a descrigao dos dados de cada uma delas, nao nos deixa dUvidas acerca 
do rigorismo citado, e evidenciam a necessidade de uma edigao futura, cuida-
dosamente preparada para uma major parcela de leitores. 

Logo de inicio, Joao Luis Fragoso nos apresenta seu objeto e hipateses de 
trabalho, contrapostos a uma analise dos debates que buscaram criar os 
modelos explicativos classicos da economia colonial. E discute tais modelos de 
forma critica, mas evidenciando a necessidade de conhece-los e de apreender 
alguns de seus conceitos. 1  Nao esquece de mencionar as diversas pesquisas 
de base que, nas decadas de 70 e 80, buscam as evidencias de urn mercado 
interno colonial e as atividades que giram em torno dele, e define, por fim, a 
necessidade de se testar novos moldes explicativos, que é o que ele se propOe 
a fazer. A busca desses novos modelos se enraizam em bases que o autor ja 
pesquisara em trabalho anterior e que the apresentaram a formagao de uma 
economia agro-exportadora cafeeira no Vale do Paraiba fluminense, em meio a 
uma conjuntura econOmica internacional desfavoravel (depressao europeia de 
1815-1850), o que vai de encontro as analises classicas da economia colonial. 
Estas veem para o periodo, uma impossibilidade de acumulagao end6gena e, 
para o autor, somente uma ampla acumulagao previamente existente, explicaria 
aquela nova formagao agro-exportadora em period° recessivo internacional e 
da economia escravista agucareira e do algodao. Da mesma forma, ao contrario 
do que pensava Celso Furtado, a economia cafeeira do Vale do Paraiba nao 
contaria corn abundante escravaria vinda de Minas Gerais (em economia deca-
dente), pois Minas, nessa epoca era a principal compradora de escravos que 
desembarcavam no Porto do Rio de Janeiro, bem como apresentava urn cres-
cimento demografico significativo. Aos negociantes da praga do Rio de Janeiro 
e de Minas Gerais, caberiam uma acumulagao, que teria comegado nas Oltimas 
decadas do seculo XVIII, nao s6 ligada a exportagao, mas tambern ao abaste-
cimento interno. A elasticidade dessa economia, ultrapassaria as vicissitudes da 
agro-exportagao e, assim, surge, para o autor, a necessidade de se cunhar urn 
novo pressuposto que considere a economia colonial como uma formagao 
econOmico-social. 

0 autor busca "apreender as formas de acumulagao presentes na economia 
colonial do Sudeste, no seculo XIX", 2  atraves das seguintes hipateses: (1) o 
escravismo colonial (da plantation), em sua reprodugao, gera formas de produ- 

1 Trata-se aqui dos modelos explicativos de Caio Prado JOnior, Celso Furtado, Fernando A. Novais, Ciro 
F. Cardoso, Jacob Gorender, Ant6nio Barros de Castro, Joao Manuel Cardoso de Mello e Jose Jobson 
Arruda, dentre outros. 

2 FRAGOSO, J. L. R., Homens de Grossa Aventura: acumulagao a hierarquia na praga mercantil do Rio de 
Janeiro (1790-1830), Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 1992. p. 27 
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gao nao-capitalistas, ligadas a seu abastecimento, entre as quais, a produgao 
camponesa, o trabalho livre nao-assalariado e a produgao escravista de alimen-
tos; (2) nessa formagao econOmico-social do sudeste colonial, o escravismo tern 
papel hegem6nico; (3) o processo de produgao escravista do Sudeste introduz 
ou redimensiona tres categorias na economia colonial que sao, a acumulagao 
enclOgena, o mercado interno onde ela se realiza e o capital mercantil residente 
que e urn elemento gestado e, ao mesmo tempo mediador do processo de 
reprodugao dessa economia. Este mercado interno tern natureza nao-capitalista 
e, parte do trabalho nao remunerado colonial assumiria forma de acumulagao 
mercantil, originando uma distingao na hierarquia social sob a forma de dois 
grupos: uma aristocracia escravista territorial, hegemOnica, e comerciantes de 
grosso trato que seriam os negociantes envolvidos, simultaneamente, no trafico 
internacional de escravos, no abastecimento interno e nas finangas coloniais. 
Apesar do titulo do livro, e mais do que sobre esses homens que o autor vai falar. 
Ele nao descuida de tratar do risco para esse sistema que seriam esses homens 
de grosso trato, mas, por outro lado, como eles tratam de reproduzi-lo corn base 
na busca do poder hierarquico e na recorrencia ao investimento em terras e 
escravos. Este, talvez seja urn dos pontos nevralgicos de que trata o autor: a 
recriagao de sistemas agrarios escravistas ern areas de fronteira que vao manter 
a sociedade colonial. 

As proposigbes do autor, na medida ern que vao de encontro as analises 
dos modelos explicativos classicos que tentam demonstrar a incapacidade 
estrutural da ColOnia em gerar acumulagao interna, poderiam levar a uma crenga 
na invalidade dos mesmos. Nao e o que acontece, uma vez que o prOprio autor 
resgata e apreende o que ha de proximidades entre eles e passa a refletir sobre 
as bases daquelas argumentagOes. Atraves dessa raiz, propOe uma nova 
abordagem acerca do comercio metrOpole-colOnia: mercado de concorre'ncia e 
nao de monopOlios, 1  ou mesmo, quando elege o Rio de Janeiro como o locus 
privilegiado para a verificagao dos mesmos. A busca de respostas a uma 
pergunta, no entanto, aponta os limites dos modelos explicativos: como se 
abastecia a plantation ? 

A partir da evid6ncia dos limites dos modelos explicativos classicos da 
economia escravista colonial, Fragoso, seguindo o pressuposto de caracterizar 
a economia colonial como uma formagao econornico-social, exemplifica, corn 
as areas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sao Paulo e Rio Grande do Sul, o 
"mosaico de formas nao-capitalistas de producao", de uma economia colonial 
"para alem da plantation escravista-exportadora", mostrando formas diferencia-
das de organizagao do trabalho escravo, formas especificas de trabalho livre 

1 Usando, aqui, conceito de Jose Raimundo Correia de Almeida. Op. cit., pp. 70-72. 
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(camponesa e peonagem) e, sobretudo, uma escravidao alocada em outros 
setores econOrnicos. 

Em relagao ao que descreve sobre Minas Gerais e o comercio de abaste-
cimento desenvolvido na Capitania e, mais tarde, Provincia, o autor afirma que 
teria havido uma mudanga de diregao desse comercio, da mineragao para a 
agro-exportagao para territorio fluminense. Nesse ponto, me parece, o autor 
negligencia o crescimento demografico da regiao mineira, crescimento, alias, 
que ele evidencia em varios momentos. A meu ver, mais que uma mudanga de 
diregao, ocorre uma ampliagao desse mercado, ja que este crescimento propor-
cionaria um aumento da demanda estavel de alimentos em territbrio mineiro. Este 
fator e pouco tratado na obra. No entanto, outras observagbes sao instigantes 
coma a comparagao dos dados de crescimento demografico, porcentagem de 
populagao escrava e participagao da pecuaria na economia mineira. A partir 
dessa analise conclui, por exemplo, que a agricultura mineira era tao mercanti-
lizada que permitia adquirir cativos; que a pecuaria nao era somente produto do 
trabalho escravo e que o acesso a terra, em Minas, era estavel, o que permitia 
um trabalho campones/familiar com o auxilio do brago escravo. 

Ao tratar, especificamente, do mercado colonial e das acumulagbes enc16- 
genas, Fragoso volta a apontar limites nos modelos explicativos classicos por 
apresentarem uma situagao paradoxal: a economia colonial, mesmo sendo urn 
modo de produgao, nao possuiria suas pr6prias flutuagbes. Reitera algumas 
concordancias corn os citados modelos mas prop:5e novos pressupostos que 
mudam o angulo de visa() do problema. Sao eles: (1) existoncia de uma formagao 
economica e social no espago colonial (escravismo associado a outras formas 
de produgao nao-escravistas); (2) agao de uma elite mercantil, originaria de 
acumulagOes endagenas e responsavel pela reprodugao da agro-exportagao; 
(3) o fato de que a economia colonial, mais do que a plantation escravista, é a 
base de uma sociedade que se pretende reproduzir e, portanto, a inversao do 
sobretrabalho nao mais depende apenas de injungbes externas, mas das 
necessidades de reprodugao dessa estrutura social, ditadas, principalmente, 
pelo mercado interno e pelas acumulagbes dele originadas. Mais uma vez, o 
exemplo e Minas Gerais que, sendo a principal regiao importadora de escravos, 
tem sua economia baseada na produgao para o mercado interno e nao para o 
internacional, o que prova a existencia de acumulagao enclogena. Da mesma 
forma, o prOprio trafico internacional de cativos era controlado, desde o seculo 
XVIII, por comerciantes residentes no Brasil. Esse fato e os dados do trafico 
interno "(...)colocam de cabega para baixo os modelos classicos da economia 
colonial' 1  e demonstram que "(..) o custeio da empresa agroexportadora era 

1 Op. cit., p. 147. 
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feito, em grande medida, por uma elite mercantil colonial autOnoma." 1  
Fragoso caracteriza bem: a plantation nao tinha carater autarquico e, mais 

que isso, gerava urn mercado interno que, por sua vez redefine a natureza da 
economia e da sociedade coloniais e possibilita, juntamente corn outras formas 
de produgao, a ocorrencia de acumulagao endbgena. 0 crescimento demogra-
fico, por outro lado, provoca uma demanda(inelastica) de alimentos produzidos 
para tres segmentos: plantation, setores urbanos e segmentos mercantis volta-
dos para o mercado interno. 

A caracterizagao deste mercado colonial é o objeto sobre o qual o autor vai 
se dedicar a reflexao, corn dados numerosos e suficientes para permitir a 
conclusao de que ele é urn mercado de fortes variagOes conjunturais que 
"reforgam o carater especulativo de seu empresario" 2  permitindo acumulagOes 
endbgenas e uma hierarquia econornica altamente diferenciada, corn graus de 
concentragao de riquezas diferentes, de sua base ao seu topo, proporcionando 
a formagdo de uma elite mercantil hegemOnica, corn praticas especulativas que, 
no entanto, nao a impediria de ter uma consideravel estabilidade e, mesmo, de 
exercer praticas monopolistas. Estas seriam as caracteristicas de urn pequeno 
grupo de abastados empresarios da praga mercantil do Rio de Janeiro que, no 
fundo, demonstrariam o carater desigual da hierarquia econamico-social dessa 
praga e a natureza nao capitalista do mercado colonial. A diregao desse 
comercio praticado pelos "coloniais" se diversifica geograficamente e especifi-
camente (do trafico de escravos ao abastecimento de alimentos), mas corn sua 
base no abastecimento interno. A ausencia de fortes instituigOes financeiras, 
apesar da criagao do Banco do Brasil, em 1808, tornaria o apice desta piramide 
comercial dependente de urn capital usurario fornecedor de emprestimos ao 
mercado e exercido pelos grandes negociantes de cada setor que se tornavam, 
tambern, grandes financistas de urn mercado cativo. 

Este capital mercantil seria o "elemento unificador" do mosaico de formas 
econOmicas da ColOnia, papel este que caberia "ao capital mercantil da praga 
do Rio de Janeiro, personificado em sua comunidade de comerciantes de grosso 
trato." 3  Praga essa marcada por uma hierarquia econOmica que pouco se 
distingue da presente em sociedades pre-industriais da Europa dos seculos XV 
e XVI. 4  Essa elite comercial carioca, de carater mOltiplo em sua atuagao (abas-
tecimento de alimentos, exportagdo, importagao e trafico de escravos), teria a 
possibilidade de substituir a aristocracia fundiaria no topo da piramide econ6- 
mica, pelas facilidades de apropriar-se do excedente do escravismo exportador 

1 Op. cit., p. 133. 
2 Op. cit., p. 153. 
3 Op. cit., p. 212. 
4 0 autor a compara a Florenca de 1427 e a Lyon de 1543. Op. cit. pp. 257-258. 
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e do de outras formas de produgao, presentes na formagao econOmica e social 
da ColOnia. 

Como vimos, todas as analises de Fragoso acerca da economia colonial, a 
consideram como dependente nao somente de fatores externos, mas, tambern 
de flutuagbes e especulagbes internas exercidas por uma piramide empresarial 
de base pequeno proprietaria e topo financista usuraria, bem como de urn 
mercado interno diversificado e dinamico. 0 pressuposto que permite ao autor 
faze-las 6 o de que o ritmo do mercado colonial so pode ser entendido, se 
considerarmos a ColOnia como uma sociedade corn suas pr6prias estruturas 
econOmicas e sociais. E mais que isso, uma sociedade corn necessidades e 
mecanismos de reprodugao pr6prios. 

A obra de Joao Luis Ribeiro Fragoso, tern varios meritos como a riqueza de 
dados e a limpidez das analises. No entanto o que mais se destaca 6 a sua lucida 
capacidade de justificar as proposigOes e pressupostos que dao base a sua 
reflexao. 

198 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

