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“E se foram necessários milhares de anos para que o homem compreendesse e 

aprimorasse as consequências naturais de sua dominação da natureza, muito mais 
custoso foi o processo para se mensurar as consequências sociais desse mesmo 
controle.” 

 

Engels, 1876 
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RESUMO 

 

CARVALHO, G. S. O fim da escravidão sob a ótica da história da energia: um estudo 

com foco da Era Mauá (Brasil, 1850 – 1889). Dissertação – Instituto de Energia e 

Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

A presente Dissertação de Mestrado almeja estabelecer e analisar possíveis correlações 

históricas entre o fim dos regimes escravocratas americanos ao longo do século XIX, com 

enfoque no Brasil entre o período de 1850 e 1889 e o acesso a novos estoques de 

energia. Destarte, objetiva-se caracterizar e analisar possíveis inter-relações entre o fim 

dos regimes escravocratas ao longo do século XIX e o acesso a novos estoques de 

energia, quais sejam as energias fósseis (naquele momento histórico, carvão mineral e 

petróleo, fundamentalmente). A hipótese-chave a ser testada é que o regime escravista 

e seu correlato volume de produção inserida no sistema capitalista, por volta de 1850, 

em fins da 1ª Fase da Revolução industrial, passou a obstaculizar as exigências de 

acumulação iniciadas na economia mundial decorrentes do advento dos combustíveis 

fósseis. Para tanto, o presente estudo, cuja metodologia baseia-se, essencialmente, em 

extensa revisão bibliográfica sistêmica, centrando-se na compreensão crítica sobre a 

dinâmica das relações sociais, analisa o processo de acumulação de energia pelas 

sociedades humanas desde a constituição das primeiras sociedades estado (como a 

Mesopotâmia e o Egito Antigo), de forma cronológica. Outrossim, permeando a história 

da energia, o presente estudo, sinergicamente, analisa a busca humana por energia livre 

desde tempos pré-históricos (antes, inclusive, da hegemonia do Homo Sapiens Sapiens), 

o estabelecimento não espontâneo de classes dominantes (e, por conseguinte, o início 

da expropriação, em benefício de contingente populacional minoritário, da força de 

trabalho da maior parte dos indivíduos de determinada sociedade), até a ampliação da 

escravidão em escala comercial. Com foco na chamada Era Mauá (1850-1889), em 

alusão às estratagemas e práticas em prol de acelerada  industrialização perpetradas no 

Brasil pelo Barão de Mauá (1813-1889), o desenvolvimento deste trabalho permitiu 

investigar que o regime escravista ora em análise passou a obstaculizar as exigências 

de acumulação iniciadas com a estrutural transformação na economia mundial 
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decorrentes do advento dos combustíveis fósseis. Neste contexto, investigaremos se a 

dependência do trabalho escravo se transformou na dependência dos combustíveis 

fósseis, já que esses possibilitam um retorno energético sobre o investimento muito mais 

elevado, em especial se considerarmos as restrições advindas do ambiente natural e do 

trabalho humano. 

 

Palavras-Chaves: Apropriação energética; Escravidão; Colonização nas Américas; Era 

Mauá 
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ABSTRACT 

 

This Master's Thesis aims to establish and analyze possible historical correlations 

between the end of American slave regimes throughout the 19th century, with focus in 

Brazil between 1850 and 1889, and access to new energy supplies. Thus, the objective 

is to characterize and analyze possible interrelationships between the end of slavery 

regimes throughout the 19th century and the access to new energy stocks, which are 

fossil energies (in that historical moment, coal and oil, fundamentally). The critical 

hypothesis to be tested is that the slave regime and its correlated volume of production 

inserted in the capitalist system, around 1850, at the end of the 1st Phase of the  industrial 

Revolution, started to hinder the accumulation demands initiated in the world economy 

resulting from the advent of fossil fuels. Therefore, the present study, whose methodology 

is essentially based on an extensive systemic bibliographic review, focusing on the critical 

understanding of the dynamics of social relations, analyzes the process of energy 

accumulation by human societies since the constitution of the first societies state (such 

as Mesopotamia and Ancient Egypt), chronologically. Also, permeating the history of 

energy, the present study synergistically analyzes the human search for free energy since 

prehistoric times (even before the hegemony of Homo Sapiens Sapiens), the non-

spontaneous establishment from dominant classes (and, consequently, the beginning of 

expropriation, for the benefit of a minority population, of the labor force of most individuals 

in a given society), to the expansion of slavery on a commercial scale. Focusing on the 

so-called Mauá Era (1850-1889), in allusion to the stratagems and practices in favor of 

accelerated  industrialization perpetrated in Brazil by the Barão de Mauá (1813-1889), the 

development of this work allowed us to investigate that the slave regime now under 

analysis passed to hinder the accumulation requirements initiated with the structural 

transformation in the world economy resulting from the advent of fossil fuels. In this 

context, we will investigate if  the dependence on slave labor had become dependent on 

fossil fuels since these allow a much higher energy return on investment, especially if we 

consider the restrictions arising from the natural environment and human labor. 

Key words: Energy appropriation; Slavery; Colonization in the Americas; Maua's period 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Justificativa e apresentação do problema 

 

Acredita-se que o fim dos regimes escravocratas - especialmente nas Américas1, 

durante o século XIX - está correlacionado à busca de expansão de mercados, sobretudo 

por parte dos países europeus. Ou seja, que o fim da escravidão teve como principal 

motivação que os escravos se tornassem assalariados e consumidores e, assim, dessem 

continuidade ao desenvolvimento da máquina capitalista. Além disso, também se acredita 

que o início de um pensamento que enfatizava o direito de um homem livre, idealizado 

pelos movimentos abolicionistas da Revolução Francesa, possa ter contribuído para o 

fim desse genocídio social. Neste contexto, o presente trabalho almeja acrescentar um 

“olhar energético” a essas teorias, demonstrando que o fim da escravidão, além de razões 

políticas, econômicas e sociais, também está relacionado a uma forma de aumento da 

apropriação de energia a partir da utilização dos combustíveis fósseis nos meios 

produtivos. 

Se desde a Revolução Neolítica (leia-se Revolução Agrícola) até a Revolução  

industrial foram os regimes de servidão a base de produção para as primeiras 

sociedades, capazes de reforçar instituições (como o crescimento de Estados) e de 

expandirem necessidades que impulsionaram novas formas de apropriação de energia, 

foram essas mesmas relações escravistas que inibiram a introdução de inovações 

tecnológicas que poderiam aumentar a taxa de produção de excedentes. Isto é, com a 

entrada dos estoques de energia nos processos de produção, a acumulação e o 

crescimento econômico passaram a independer das limitações humanas. Como dito por 

Altvater (2017), comparada a outras fontes, a energia fóssil atende de forma quase que 

perfeita as exigências do processo capitalista de acumulação: “a congruência entre 

sistema capitalista, energia fóssil, racionalismo e  industrialismo é perfeita”. 

 
1 A história da América Colonial está diretamente relacionada com a da expansão comercial europeia na 
época moderna, parte integrante dos impérios coloniais português, espanhol, francês e inglês. O modo de 
produção especificamente colonial que se implantou na América, as relações de trabalho, foram marcadas 
pelo ressurgimento de uma instituição praticamente em fase de desaparecimento na Europa: a escravidão 
(NADAI & NEVES, 1979).  
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O trabalho, afim de exemplificação, traz como estudo a cronologia do período de 

início da  industrialização no Brasil, a Era Mauá (1850 – 1889) no intuito de reforçar a 

continuidade da situação de dependência colonial comum a quase todos os países do 

continente da América Latina, que ainda ocupa posição periférica no contexto do 

comércio e  industrialização internacional, provavelmente também pelos tipicamente 

tardios processos de libertação de pessoas em situação de escravidão, como no caso do 

Brasil. As estruturas agrárias e escravocratas, advindas da época colonial, não são 

apenas elementos do sistema de produção, mais sim pilares fundamentais para toda 

organização social do continente, já que essa situação de dependência evoluiu 

historicamente, substituindo a preponderância inglesa pela ascensão dos Estados 

Unidos.  

Em um de seus discursos, a filósofa e militante estadunidense Angela Davis (1944 

- ) em muito de seus discursos reforça a necessidade de que em uma sociedade racista 

não se basta não ser racista, mas se é preciso ser antirracista. Assim, a partir da 

compreensão de que a história da energia se confunde com o desenvolvimento das 

sociedades, o tema desta dissertação foi escolhido a partir das convicções da autora 

sobre a necessidade de um letramento racial, em especial da sociedade brasileira, como 

forma de perceber e responder as tensões hierarquicas raciais de nossa estrutura social. 

Tal letramento racial compreende em desconstruirmos e reconstruirmos formas de 

pensar (e de agir) que foram naturalizadas dentro da construção de nossa sociedade; 

consequentemente é necessário relermos e reescrevermos a história de vários ângulos, 

inclusive do energético. Destaco aqui a importância da disseminação da 

multiciplinariedade da área de energia, algo que fortemente é defendido por esse 

Instituto. Desse modo, o presente trabalho tem como propósito abrir novos caminhos para 

discussões sobre o racismo, sistema político - não apenas questão de senso comum ou 

crenças - de hierarquismo entre pessoas a partir de seu fenótipo, onde toda estrutura 

econômica brasileira está afundada.  

Em continuidade às motivações aqui descritas, todos os capítulos foram 

desenvolvidos de forma a ampliar o alcance do conhecimento de todos os seus leitores, 

independentemente de seu grau de instrução. Mesmo o leitor que já possua boa parte do 

conhecimento aqui disseminado, intui-se, poderá ponderá-lo, sob o enfoque exposto 
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anteriormente, refletindo como toda a demanda energética humana permeia a libertação 

dos escravos, com enfoque no Brasil após 1850. Já o leitor que não possui intimidade 

com os assuntos aqui tratados poderá apreciá-los de forma leve e interativa, remetendo 

os pontos ao seu cotidiano e aquilo que já se é sabido.  

Assim, o segundo capítulo trata da originalidade das sociedades humanas em 

relação aos demais animais, demonstrando que a apropriação energética - inicialmente 

através da fotossíntese e posteriormente de forma mais sofisticada, mediante a 

domesticação do fogo, animais e plantas - resultará na apropriação de outros seres 

humanos, ainda sob a ótica do objetivo maior: a captura de energias livres disponíveis no 

meio ambiente. Já o terceiro capítulo ilustra as principais motivações para os regimes 

servidões, visto que o rendimento humano, em termos energéticos, é o mais insignificante 

em comparação aos demais organismos. Dessa maneira, o capítulo abordará não 

apenas a esfera energética, como também se utilizará das ciências econômicas, sociais 

e filosóficas para justificar a prática servil. Como contraponto, o capítulo também trará, 

ainda permeando as ciências expostas anteriormente, a transição dos sistemas servis 

para uso intensivo dos combustíveis fósseis e suas principais motivações, dentro do 

contexto da Revolução  industrial (pós 1850). Para finalizar e exemplificar todo conteúdo 

exposto, o quarto capítulo apresenta um recorte das Américas no século XIX, explicitando 

e analisando, as principais motivações para o fim da escravidão no continente americano. 

Frisa-se que sob este viés, particulariza-se o caso do Brasil e no contexto da chamada 

Era Mauá, em alusão às estratagemas e práticas em prol de acelerada  industrialização 

perpetradas no Brasil pelo Barão de Mauá (1813-1889). 

 

1.2. Objetivos 

 

O objetivo principal deste trabalho consiste em verificar a hipótese de que, 

particularmente no Brasil, o fim do regime escravista está, centralmente, correlacionado 

ao acesso a novos estoques de energia. Para isso, os objetivos específicos dessa 

pesquisa demestrado são os seguintes: 

a) Caracterizar e analisar o desenvolvimento das sociedades humanas vis-à-

vis a utilização de energia; 
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b) Estabelecer e analisar, sinergicamente, os vínculos entre a evolução das 

formas de aproveitamento energético pelo ser humano, o surgimento de  

classes dominantes e a questão do aprisionamento de indivíduos para fins 

laborais (ou seja, no contexto da escravidão); 

c) Analisar, de modo panorâmico, a Revolução  industrial e suas consequências 

tecnológicas e socioeconômicas no contexto da persistência da escravidão, 

nas Américas, ao longo do praticamente todo o século XIX; 

d) Caracterizar e analisar a transição “energia proveniente do trabalho servil” 

para energia gerada pela combustão de fontes fósseis, a partir do último 

quartel do século XVIII e ao longo do século XIX, pela perspectiva 

socioeconômica e com recorte espacial no Brasil a partir de 1850 e até 1889, 

ou seja, durante a supracitada Era Mauá. 

 

1.3. Hipótese-Chave 

 

Dada a semelhança cronológica dos dois eventos: libertação dos escravos nas 

Américas, ao longo do século XIX, e início da utilização de combustíveis fósseis entende-

se que há uma forte ligação entre ambos os episódios; ou seja: seria o fim da escravidão, 

direta e/ou indiretamente, uma forma de aumentar a apropriação de energia?  

Destarte, o trabalho buscará justificar, via análise cronológica dos fatos aqui 

apresentados, que, caso o sistema escravista permanecesse, mesmo após o acesso às 

novas fontes de energia, esse não seria capaz de sustentar a transição para um 

crescimento produtivo exponencial. Ou seja, a descoberta das fontes fósseis, dos 

estoques de energia, contribuiu, intui-se, de modo decisivo, para o fim do regime 

escravocrata, em especial nas Américas. 
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1.4. Metodologia 

 

A metodologia a ser empregada será a qualitativa, com base em aprofundada 

revisão bibliográfica sistêmica. Segundo Silveira (2009), a pesquisa qualitativa preocupa-

se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Dessa forma, o principal 

alicerce para se alcançar os objetivos dessa pesquisa explicativa será o levantamento 

bibliográfico.  

Primeiro, se elucida-se, cronologicamente, o processo de acumulação de energia 

pelas sociedades humanas, a fim de demonstrar como a escravidão deu impulso ao 

desenvolvimento de instituições e da divisão da sociedade. E posteriormente, serão 

demonstrados que os resultados e impactos gerados pela escravidão, sob a ótica 

energética, para se compreender como o aparecimento de fontes de energia proveniente 

de estoques - e a lógica de produção capitalista - alterou fundamentalmente o papel da 

escravidão, contribuindo para os processos abolicionistas. 

Para se ilustrar todos os motes levantados, o trabalho é finalizado considerando os 

aspectos históricos relacionados ao método de produção escravista, ocorridos nas 

Américas ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, em especial os que culminaram no fim 

dos regimes escravistas do continente, a fim de correlacionar a hipótese levantada com 

os acontecimentos históricos. Enfatiza-se, neste contexto, a apresentação do período 

intitulado Era Mauá, entre 1850 e 1889, no Brasil. 

Enfatiza-se, também, o caráter comparativo do presente estudo. Segundo 

LAKATOS (2003): 

“Ocupando-se da explicação dos fenômenos, o método comparativo 
permite analisaro dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos 
constantes, abstratos e gerais. Constitui urna verdadeira "experimentação 
indireta". É empregado em estudos de largo alcance (desenvolvimento da 
sociedade capitalista) e de setores concretos (comparação de tipos 
específicos de eleições), assim corno para estudos qualitativos (diferentes 
formas de governo) e quantitativos (taxa de escolarização de países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos)”. 
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2. A ORIGINALIDADE DAS SOCIEDADES HUMANAS: A APROPRIAÇÃO 

ENERGÉTICA 

 

2.1. A busca permanente por unidades de energia livre 

 

A originalidade das sociedades humanas, no plano da utilização da energia, é a 

busca permanente de quantidades adicionais de energia livre, para conversão desta em 

energia útil. Destarte, o desenvolvimento das sociedades esteve e está totalmente ligado 

àapropriação da energia (HÉMERY, 2007; SIEFERLE, 2001; SMIL, 2017).  

Nas sociedades humanas a energia teve origem na forma endossomática, ou seja, 

aquela decorrente de cadeias ecológicas. A energia é transferida entre níveis tróficos 

quando um organismo se alimenta de outro, obtendo assim, as moléculas ricas em 

energia do corpo de sua presa. Contudo, essas transferências são ineficientes: somente 

cerca de 10% da energia que é armazenada como biomassa em um nível trófico 

terminará armazenada como biomassa no nível trófico seguinte. Isso porque, em cada 

transferência uma quantidade significativa de energia é dissipada como calor, conforme 

os organismos realizam respiração celular, e também porque nem todos os organismos 

individuais em um nível trófico serão comidos por organismos do nível superior. Dessa 

maneira, esse padrão de transferência fracionária é limitado, pois após um certo número 

de níveis tróficos - geralmente de três a seis- há pouco fluxo energético para suportar 

uma população em um nível mais alto, justamente o nível em que se encontra o ser 

humano, considerado um predador de topo (CIIMAR, 200-?; SMIL, 1994; KOSTIC, 2007).  

Dada essa redução de energia a cada nível trófico, é simples observar que o 

rendimento humano,em termos energéticos, se torna insignificante em comparação aos 

demais organismos (WIKANDER, 2008), conforme se pode observar na Figura 1. 
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Figura 1: Energia disponível em cada nível trófico 

Fonte: Modificado de Ecological Pyramid; in KHAN ACADEMY, [200-?]. 

 

A fonte primária da energia é o sol, que além de fornecer e transferir energia, direta 

e/ou indiretamente para todas as formas devida da Terra, éa origem das demais formas 

de energia que a humanidade utiliza. A Terra recebe energia radiante do Sol a um regime 

de 173 x 1015 W (ou seja, 173 peta – P – W), e essa quantidade de energia disponível 

diminui por um fator de 10 em cada nível trófico (SIEFERLE, 2001), reforçando assim o 

exposto anteriormente. 

Por milhões de anos, nossos ancestrais –ilustrados, resumidamente,na Figura 2 - 

só contavam mesmo com os benefícios do sol, sem o devido e necessário know-how 

para tornar factíveis as possibilidades de aproveitamentodesta fonte energética primária. 

Foi somente há cerca de 400.000-500.000 anos, em tempos do Homo Erectus, que 

passamos a deter o conhecimento em prol do uso controlado do fogo, isto é, via 

fabricação artificial por atrito (rocha com graveto de madeira, por exemplo) (DEBEIR, 

DELÉAGE e HÉMERY, 2013). 
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Figura 22: A estrada imaginária da evolução humana 

Fonte: Adaptado de HOWELL, 1969. 

 

Em tempos pré-históricos, apenas por desenvolver atividades de caça e coleta de 

alimentos, o homem desse período (Homo Sapiens em sua aurora, há cerca de 300.000 

anos) respondia por um consumo energéticotipicamente baixo, cerca de 2.000 a 3.000 

kcal/dia contra aproximadamente 250.000 kcal/dia no caso dohomem moderno. Ainda se 

considerando seu baixo rendimento energética, em comparação aos demais organismos 

do reino animal, o ser humano era capaz de transformar em energia mecânica útil apenas 

20% desse consumo:cerca de 500-600 kcal (FARIAS & SELLITO, 2011). 

Dessa maneira, desde os primórdios da Revolução Neolítica, em tempos de 

possíveis conflitos entre o Homem de Neandertal e o Homem de Cro-Magnon (há cerca 

de 30.000 - 40.000 anos), tem sido crescente a demanda humana por abastecimento 

energético, a busca por unidades de energia livre (FARIAS & SELLITO, 2011). 

2.2. A revolução energética inerente à fabricação artificial do fogo 

 

 
2 A Figura 2 tem como intenção apenas demonstrar, de forma bem resumida e tão somente esquemática, 
uma escala evolutiva, para que o leitor possa imaginar como se deu, aproximadamente, a evolução humana 
na Terra. Ou seja, o presente trabalho não se trata de uma dissertação na área de antropologia; assim, 
cada espécie ali representada serve apenas como demarcações para a melhor compreensão do contexto 
no qual estas se inserem na evolução da espécie humana. 
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Considerando os baixos níveis de rendimento energético intrínsecos à sua espécie, 

compreende-se que a existência humana só foi permitida por conta de seu envolvimento 

racional com o meio ambiente, assim, é provável que a história da humanidade se inicie 

quando caçadores coletores passam a incorporar o uso do fogo (BURKE III, 2009; 

JAMES, 1989). Nas sociedades humanas o fogo não se limitou a apenas uma fonte de 

iluminação noturna ou aquecimento, com o seu controle o ser humano se tornou a única 

espécie capaz de se beneficiar de um aproveitamento energético maior dos alimentos, o 

que garantiu, em boa medida, nosso desenvolvimento para todo restante do planeta, em 

especial quando o desaparecimento das fontes alimentares associado às 

vulnerabilidades naturais do clima, provocaram a migração, a partir do Continente 

Africano, do homem de Cro-Magnon (cerca de 30.000 A.C), dando início à Revolução 

Neolítica (MEZA GONZÁLEZ, 2018; FARIAS & SELLITO, 2011). 

O fogo possibilitou uma digestão mais fácil, um cérebro maior, pequenos dentes e 

tratos digestivos mais eficientes, como demonstrado nas figuras 2 e 3. Assim, com o 

desenvolvimento do cozer iniciamos uma dieta mais rica e ganhamos maior agilidade em 

comparação aos demais animais, além do desenvolvimento de certas capacidades 

cognitivas como o desenvolvimento de uma comúnicação mais complexa, o 

desenvolvimento de ferramentas para proteção e alimentação, além da identificação de 

locais e regiões (HARARI, 2015; TESTART, 1982). Tais capacidades dos distanciaram 

por vez dos demais animais, alterando por vez a história do planeta, como será detalhado 

adiante. 

O fogo também nos possibilitou ampliar os materiais existentes em outras 

habilidades, como forja ou cerâmica (CROSBY, 2006). Então, o homem que competia 

com os outros animais para capturar energia e dependia apenas de seus músculos até a 

descoberta do fogo, cria armas e ferramentas que mudaram totalmente o equilíbrio entre 

ele e os demais animais, incluindo os predadores carnívoros (WRIGLEY,1994). 

 

 



17 
 

 

Internal 

 

Figura 3: Evolução cerebral dos Australopitechus até o Homem moderno. 

Fonte: QUINTANILHA/SUPERINTERESSANTE, 2016. 

 

É possível afirmar que a evolução da espécie humana só foi factível dado o uso 

controlado do fogo (BURKE III, 2009; CROSBY, 2006; WRIGLEY,1994). O filme A 

GUERRA do fogo, 1982, ilustra o que possivelmente ocorreu quando algumas 

populações (plausíveis de ser pouco antes dos Homo Erectus)passaram a compreender 

a chama como algo sobrenatural: o fogo passa a ser a busca permanente dessas 

populações, que acreditavam nesse como algo sagrado. Ainda durante o filme, o produtor 

Gérard Branch, mesmo sem diálogos, consegue demonstrar que os grupos que já 

possuíam o domínio do uso do fogo detinham um desenvolvimento cognitivo maior, assim 

como comúnicação mais complexa. As figuras 3 e 4, a seguir, são dioramas, que ilustram 

os Homo Erectus, a espécie humana mais antiga conhecida por ter controlado o fogo: 



18 
 

 

Internal 

 

Figura 4: Homo Erectus, o controle do fogo. 

Fonte: Adaptado de FERNANDES &GUARONGHI, [200-?]. 

 

Figura 5: Diorama ilustrando dois Homo Erectus 

Fonte: Adaptado de ALZIEU, V., 2017. 

Também se destaca que junto à descoberta do fogo se iniciou uma mais profunda 

divisão sexual do trabalho, dado a dependência dos primeiros anos de vida das crias por 
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sua mãe. Se anteriormente ao controle do fogo os filhos precisavam de aproximadamente 

quatro anos de cuidados maternos, com a atividade de cozer, que trouxe maior maciez e 

aproveitamento energético aos alimentos, os filhos puderam ser alimentados por outros 

membros da população, como os avós, o que possibilitou um tempo menor de cuidados 

das mães com suas crias (TESTART, 1982; WRANGHAM et. al, 1999). 

Nas populações nômades as mulheres tinham dois papéis: i) como produtoras (com 

a coleta de plantas), ou ii) reprodutoras, alimentando e cuidando das crias até os 4 anos 

de idade. Isto explica a baixa densidade demográfica e o espaçamento entre os 

nascimentos dos caçadores-coletores nômades, pois a fêmea necessitava primeiro 

desenvolver umacria para posteriormente reproduzir uma nova (TESTART, 1982). Com 

a descoberta do fogo as mulheres tiveram mais tempo para a reprodução, o que 

estimulou a competição entre os machos para o sexo. Com esse aumento dos ciclos 

sexuais femininos, se aumentou o dimorfismo sexual23e consequentemente, dado o 

aumento dos ciclos de reprodução, a densidade demográfica (WRANGHAM et. al, 1999). 

Outra hipótese importante levantada por Wrangham et. al, 1999, em relação a 

divisão sexual do trabalho ocasionada pelo uso do fogo, foi o vínculo formado entre as 

fêmeas e os machos para defesa do alimento provisionado pelos caçadores (em especial 

a carne). Isso porque alguns machos agrediam as fêmeas que cuidavam dos estoques, 

durante seu período de amamentação e cuidado com suas crias. Com a adoção do cozer 

a comida se tornou mais fácil ao roubo34, dado os estoques, e também mais valiosa, já 

que o seu cozimento lhe oferecia uma maior durabilidade e aproveitamento energético. 

Esse vínculo das fêmeas com outros machos para que esses as protegessem dos seus 

agressores só foi possível dado atração sexual dos machos por elas (WRANGHAM et. 

al, 1999). 

 

2.3. A Revolução Agrícola e o surgimento das primeiras sociedades estado 

 

 
3 Em biologia, o dimorfismo sexual é considerado quando há ocorrência de indivíduos (em plantas ou 
animais) do sexo masculino e feminino de uma espécie com características físicas não sexuais diferentes. 
4 “Se a hipótese do roubo for certa será necessária uma análise mais profunda para se compreender sua 
interação com a cooperação econômica entre os sexos, a coerção sexual e outras dinâmicas do complexo 
sistema de ligações humanas” (WRANGHAM et. al, 1999). 
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Há cerca de 10.000 - 30.000 anos, à época da supracitada Revolução Neolítica –a 

qual significou ampla transição de culturas inerentes ao estilo de vida nômade e caçador-

coletor para um modelo agrícola e tipicamente fixo – outra contundente força-motriz foi 

adicionada ao suprimento energético humano: o trabalho realizado pela força 

animal(gado bovino) na semeadura dos campos. É esta revolução no modo de produzir 

alimentos que, em boa medida, explica o surgimento e o florescimento das primeiras 

sociedades estado, sendo a Mesopotâmia, localizada no cerne do sistema fluvial Tigre - 

Eufrates, na região dos atuais do Kuwait e Iraque, exemplo emblemático e basilar neste 

sentido (DEBEIR, DELÉAGE e HÉMERY, 2013). 

Segundo Wrigley (1994), no contexto da Revolução Neolítica (ou “Revolução da 

Agricultura”), em vez de competir com animais predadores em prol do acesso a reservas 

protéicas (carne), todo produto de enormes extensões de terra passa a ser reservado, 

exclusivamente, para uso da linhagem humana. Então, com o desenvolvimento da 

agricultura e pecuária, o homem se apropria da energia dos chamados conversos 

biológicos, que são os animais e a vegetação existentes, primeiras fontes de 

armazenamento deenergia excedente (FARIAS &SELLITO, 2011). Em um breve espaço 

de tempo, os primeiros povos que aderiram à domesticação de plantas e animais se 

expandiram e substituíram aqueles que não aderiram essa prática (DIAMOND, 2002).  

Foi com esse desenvolvimento das forças produtivas trazida pela agricultura que a 

produção de excedente se tornou possível e também se torna concreta a idéia da “venda” 

desse excedente produtivo, visto que uma parte da população não precisava mais 

produzir; ou seja, estava estabelecido o princípio para uma distribuição desigual. 

Possivelmente, esse é ponto de partida do controle do excedente por uma classe não 

produtora (TESTART et. al, 1982), pois o homem só pôde se apropriar plenamente de 

seu semelhante (via escravização) quando passou a ser possível produzir acima de suas 

necessidades vitais mínimas (MELLO, 2000). Também se abre espaço para a concepção 

de civilização, sociedade de classes e, séculos a posteriori,do Estado, já que passou a 

haver a necessidade de se proteger os excedentes, com a criação de fortes, exércitos e, 

também neste contexto, cidades com contornos mais claramente definidos. É nesse 

exato ponto que podemos compreender que a captura de excedente não é tão somente 
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ou meramente um produto do capitalismo, mas sim uma prática humana (HÉMERY, 

2007). 

O aparecimento das primeiras grandes civilizações, há cerca de 6.000 A.C., 

representou um grande marco no aproveitamento energético, com o avanço do controle 

do homem sobre o meio-ambiente, o progresso técnico (através do desenvolvimento de 

ferramentas), crescimento demográfico e o desenvolvimento da psicultura, agricultura e 

pecuária (possibilitando o aumento do estoque e diversificação dos alimentos). Os povos 

pertencentes às civilizações mesopotâmicas, egípcias e chinesasse apropriaram desde 

os solos mais férteis até a construção de bacias para irrigação para desenvolver técnicas 

capazes de armazenar, em quantias cada vez maiores, energia em forma de alimentos. 

Essas primeiras grandes civilizações, que se originaram da Mesopotâmia5, situada 

na atual região do Iraquee a leste da Síria, como mostra a Figura 4. Tais civilizações, de 

fato, só surgem de fato com a cultura irrigada de cereais, quando a força muscular passa 

a ser complementada pela energia cinética dos cursos das águas, além do trabalho 

animal.  

 

 
5 Mesopotâmia significa entre rios ou povos entre rios, nome dado por consequência de sua localização 
entre os rios Tigre e Eufrates, chamada de Crescente Fértil; fato que propiciou a chegada e permanências 
de muitos povos, devido à fertilidade do solo. 
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Figura 6: Mapa da Mesopotâmia 

Fonte: BEZERRA, 2018. 

 

Em torno de 4.000 A.C., surgem aldeamentos agrícolas na região do Egito Antigo, 

entre os desertos do leste da Arábia e do oeste da Líbia, às margens do rio Nilo, todos 

disputando por terras. A fim de mediar esses conflitos surgem os nomos6, comandados 

agora por um monarca; entretanto, a existência de tantos nomos desdobrou em novos 

conflitos, separando a região em Alto Egito e Baixo Egito. No ano de 3.200 A.C., 

aproximadamente, o rei Manés do Alto Egito conquista o Baixo Egito, unificando os reinos 

e criando o Egito, regido agora de forma centraliza por um Faraó, o dono de todas as 

terras e demais atividades econômicas do período.A sociedadeentão se hierarquizou, 

dividida em uma pirâmide de vários níveis, no qual o Faraó que se encontrava no topo 

era considerado um deus da Terra. A maioria do povo egípcio era obrigado a trabalhar 

 
6 Os nomos eram pequenas parcelas independentes dentro do território egípcio administradas por um 
nomarca e posteriormente centralizados sob o poderio de um imperador. Cooperavam quando se havia 
necessidades em comum, como abertura de canais de irrigações ou a construção de diques (MARQUES, 
2006). 
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em lavouras, construções e demais atividades administradas pelo governo do Faraó 

(REIS, 2014).  

A partir do estabelecimento dessas civilizações outro item fundamental se adiciona 

à história da energia pela perspectiva humana: o trabalho realizado por pessoas em 

situação de escravidão, que representou um alicerce energético importante para a 

consolidação (e, eventualmente, expansão) de civilizações da Antiguidade, como o Egito, 

a Grécia e Roma (e sua “vertente expansionista”, o Império Romano). Assim, se por um 

lado o aparecimento de grandes civilizações abre espaço para a concepção de sociedade 

de classes e do Estado, já que passou a haver a necessidade de se proteger os 

excedentes (com a criação de fortes e cidades mais bem delimitadas), foi somente com 

a formação desses núcleos sedentários que se estabelece a diferenciação de classes e 

de gênero, e por consequência, a dominação de alguns indivíduos sobre outros 

(WRANGHAM et. al, 1999). 
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3. ESCRAVIDÃO, ENERGIA E TRANSIÇÃO EM PROL DOS COMBUSTÍVEIS 

FÓSSEIS 

 

3.1. As “vantagens” e desvantagens do modelo servil 

 

Mas, porque utilizar-se de homens para trabalhos pesados, sendo que animais 

saudáveis podiam e podem continuar a trabalhar por horas e com descansos curtos, 

possibilitando, assim, um maior rendimento energético (SMIL, 2006)? Na Tabela 1 é 

possível observar a magnitude de algumas fontes de trabalho animal, em comparação 

ao homem. 

 

Tabela 1: Potência energética do ser humano em comparação a alguns animais 

 

 
Potência 

(aproximada) 

Homem 80 W 

Burro 180 W 

Mula 370 W 

Boi 500 W 

Cavalo 750 W 

 

Fonte: Adaptado de FERNANDES & GUARONGHI, [200-?]. 

 

No contexto de possíveis respostas a esta pergunta-chave de Smil (2006), Wikander 

(2008) apresentacomo argumento que o homem possui duas vantagens neste contexto: 

i) maior flexibilidade em comparação aos demais animais, ii) além de poder ser ‘treinado, 

via oral ou por escrita, para executar tarefas difíceis sozinhos. 

Em seu texto “O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem”, 

Engels (1876) explica a nossa adaptação ao trabalho, pouco a pouco, durante a transição 

de nossos antepassados mais primitivos ao homem. É possível notar que após a 

conquista da posição ereta, mas muito antes de iniciarmos a dominação da 

naturezaatravés de ferramentas – momento que o autor entende como início do trabalho 
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– foram as mãos livres, capacitadas de destreza e habilidades que iniciaram a 

transformação de nossos antepassados simiescos em seres com maior flexibilidade, 

herança transmitida de geração em geração. Em seu manuscrito, Engels (1876) irá 

destacar a importância do aperfeiçoamento das atividades praticadas pelas mãos em 

nossa evolução como espécie. 

Toda essa interação das mãos livres com a natureza foi transformando 

gradualmente o cérebro humano através de estímulos. E à medida em que se 

desenvolvia o cérebro, desenvolvia-se também os órgãos dos sentidos: ouvidos, faringes, 

olhos, por exemplo. Nesse contexto, nenhuma outra espécie foi capaz do 

aperfeiçoamento dos sentidos a serviço do desenvolvimento cerebral. Nenhuma outra 

espécie foi capaz de expandir a clareza de consciência, a capacidade de abstração ou 

discernimento; isso significa que embora os animais possam modificar através de sua 

interação a natureza exterior, tais modificações não ocorrem no mesmo grau humano. 

Foram através das atividades praticadas pelas das mãos livres, e com isso, o 

desenvolvimeto dos órgãos dos sentidos (principalmente os da linguagem) e do cérebro, 

que a sociedade aprendeu a executar operações cada vez mais complexas, a propor-se 

e alcançar objetivos cada vez mais elevados. Assim, diferente dos demais animais, o 

homem ao invés de apenas utilizar a natureza e modificá-la pelo mero fato de sua 

presença nela, passou a imprimi na natureza as suas vontades, ou seja, obrigando-a a 

servir-lhe através de seu dominío. Assim, aprendemos a conhecer tanto os efeitos 

imediatos como as consequências de nossa interação no curso natural do 

desenvolvimento do meio ambiente e essa em última instânciaé a diferença essencial 

entre o homem e os demais animais, diferença resultante do trabalho.  

Todavia, essa dominação também resultou em consequências severas, 

imprevistas, que em muitas vezes anularam os resultados positivos advindos dessa 

dominação: “os homens que na Mesopotâmia, na Grécia, na Ásia Menor e outras regiões 

devastavam os bosques para obter terra de cultivo nem sequer podiam imaginar que, 

eliminando com os bosques os centros de acumulação e reserva de umidade, estavam 

assentando as bases da atual aridez dessas terras” (ENGELS, 1876). Embora também 

seja verdade que esses eventos adversos resultaram em uma compreensão melhor das 

leis da natureza o que promoveu os grandes progressos alcançados no século XIX. 
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Também graças a essa cooperação entre natureza e homem foi possível a 

expansão dos meios produtivos e consequentemente aexpansão das primeiras 

sociedades. Como um grande ciclo, onde a expansão da sociedade também necessitava 

uma maior expansão dos meios produtivos, concomitantemente, emergiua dominação e 

aprisionamento de outros indivíduos, desde o início da formação das primeiras grandes 

sociedades, para uso como força motriz (FARIAS & SELLITO, 2011). Como exemplo, 

temos a civilização Suméria, primeiros povos a se estabelecerem na Mesopotâmica, que 

em seus primeiros códigos, em torno de 2.500 A.C, já descreve sua sociedade 

segmentada em três classes: i) Awilu, que eram homens livres, proprietários de terras; ii) 

Muskênum, uma camada intermediária, funcionários públicos, que tinham certas regalias 

no uso de terras; e os iii) Wardum, escravos que podiam ser comprados e vendidos até 

que conseguissem comprar sua liberdade (REIS, 2014). 

Por seus feitos, também as culturas clássicas, como as sociedades egípcias e 

romanas, em boa medida, constituíram e desenvolveram sua economia com base na 

servidão, especialmente pela ampla quantidade de escravos disponíveis (SIEFERLE, 

2001)7. Exemplo disto é Roma, que apesar da maioria de seus habitantes serem homens 

livres, enquanto duraram as conquistas, o número de escravos não cessou de aumentar, 

até que a falta de energia advinda do trabalho escravo (ou de um sistema de colônias, 

como posteriormente ocorre na Europa, como será descrito adiante) se torna uma das 

principais variáveis para o fim da pax romana (MAC GAW, 2014). Em seguida, em nome 

das conquistas, da dilatação de impérios, em nome da posse de terras, ou em nome de 

missões religiosas, se assistiu a uma escravização em massa até se chegar aos 

indígenas da América e aos negros africanos (MELLO, 2000).  

Ainda é importante destacar que foi a ausência de um grande excedente 

populacional nos grandes centros comerciais do europeus que estimularam as potências 

Europeias em retornar o sistema escravista nas Américas. Através da concentração 

 
7Cabe ainda denotar que, ao longo deste período de uso de energias pela humanidade, cuja origem (ainda) 
não era fóssil, houve também o uso pontual, porém importante, da energia dos ventos.Ou seja, da energia 
eólica para propulsão de embarcações à vela; e mesmo da energia hidráulica no contexto da moenda, nas 
rodas d’água, de grãos para fabrico de pães, particularmente na Europa, ao longo de toda a Idade Média 
(DEBEIR, DELÉAGE e HÉMERY, 2013). 
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forçada de trabalhadores nas colônias o capital mercantil pode expandir, numa medida 

que seria impossível para toda a Europa, em termos populacionais (TOMICH, 1992). 

Diante dos expostos também é possível notarmos um certo tradicionalismo no 

modelo servil, ou seja, de certa maneira uma concepção sobre a sua manutenção apenas 

por contexto histórico e cultural. Não apenas pela disponibilidade de pessoas em situação 

servil, ou pelo excedente energético gerado, a escravidão também se fez presente 

únicamente por ser um sistema já enraizado nas culturas clássicas. A escravidão 

contaminava consideravelmente toda a estrutura da sociedade8,influenciando inclusive 

as características da formação do Estado, como descreve Joly (2004) em seu estudo 

sobre a escravidão ser parte da cultura e do desenvolvimento da política romana. 

Mas apesarda escravidão ter ampliado o alcance de um grupo dominante, até 

mesmo sobre a população não-escrava, ela não alterou fundamentalmente os princípios 

da organização social. Assim, como instituição, o regime escravista só reforçou as 

estruturas socioeconômicas dominantes em diferentes estruturas sociais (MAC GAW, 

2014). 

Winkander (2008), ressalta que a escravidão é um jogo de soma zero, no qual se 

transfere o excedente energético humano de um grupo a outros (dos escravos aos 

senhores), sem se alterar o montante final de energia disponível. Isso acontece, pois as 

relações escravistas inibem a introdução de inovações tecnológicas que possam 

aumentar a taxa de produção de excedentes: não só o capital investido em escravos 

limita a compra de máquinas, fertilizantes e demais insumos produtivos, como não é 

possível se ajustar a mão-de-obra às mudanças com facilidade, ficando homens e 

máquinas mal aproveitados (TOMICH, 1992).  

Ou seja,o modelo de servidão era mais semelhante a uma instituição conservadora 

do que a algo que aludisse à inovação, impossibilitando a captura de maiores 

rendimentos.Além disso, a força humana não poderia produzir maisdevido ao seu 

intrinsecamente baixo rendimento energético(MAC GAW, 2014; SMIL, 2006), como 

detalhado no primeiro capítulo dessa dissertação. 

 

 
8Ainda assim o escravo ocupava uma posição extremamente ambígua na sociedade, por serem parte importante na 
estrutura social, mas ao mesmo tempo excluídos da comunidade política (JOLY, 2004). 
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3.2. A transição para o uso dos combustíveis fósseis: Revolução  industrial 

 

Além do trabalho escravo, até a era pré- industrial, ou até antes do início do último 

quartel do século XVIII, dependíamos quase que exclusivamente da fotossíntese para o 

crescimento econômico, que neste contextofoi restrito, em especial se considerarmos a 

limitaçãoao acesso à energia disponível emqualquer atividade produtiva. Éramos, 

portanto, ainda fundamentalmente dependentes da energia solar, pois além dela ser 

responsável, à época, por nossa alimentação, conforme supracitado ao longo desse 

texto, a mesma também nos proporcionava a madeira, principal fonte energética do 

período pré- industrial. Até mesmo a energia eólica (aproveitamento energético a partir 

da força dos ventos, utilizada desde 3.000 A.C, na navegação (ou seja, via 

posicionamento adequado das velas náuticas) pelos egípcios e, posteriormente, 

empregado em moinhos de vento já a partir de cerca de 644 A.C9, também significam 

formas (indireta) de energia solar, amplamente disponíveis na natureza, (FARIAS & 

SELLITO, 2011).  

Antes da Revolução  industrial, a extração de madeira nativa era uma das principais 

matérias primas para uso energético. Marx (2008), em O Capital, descreve o setor 

florestal responsável pela primeira transformação  industrial da sociedade, responsável 

por alimentar as imensas caldeiras das máquinas que emergiam.Ainda, grandes 

quantidades de madeira foram usadas na fundição e processamento de metais além de 

ser responsável pelo cozimento e aquecimento doméstico. Entretanto o dispêndio 

energético para produção de energia advinda da madeira era alto: além do tempo e 

cuidados com o solo para plantio e maturação (que muitas vezes resultavam em uma 

madeira pobre de energia, visto a falta de minerais no solo), as árvores cresciam 

espalhadas sobre uma grande superfície, de modo que primeiro precisava ser recolhida 

e concentrada antes de ser transportada para consumo (SIEFERLE, 2001). 

Somente com o desenvolvimento de áreas do conhecimento humano, como 

amatemática, geometria e engenharia foi possível avanços mais perceptíveis no âmbito 

datransformação das formas de energia disponíveis na natureza. Até a era pré- industrial, 

ou seja, até fins do século XVIII, a energia não advinda da servidão humana, ainda não 

 
9 Tanto na China, quanto na Pérsia. 
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era fator decisivo no seio dos processos de desenvolvimento socioeconômicos; de fato, 

até então, a produção era ditada por aspectos qualitativos no trabalho, além da 

disponibilidade sazonal dos recursos naturais (FARIAS & SELLITO, 2011; SIERFELE, 

2001). Já com o advento da máquina a vapor se inicia uma maior apropriação de energia, 

com maiores rendimentos, em comparação a quando se utilizava estritamente a energia 

provinda do sol e dos músculos (WIKANDER, 2008; AUNGER, 2007). 

Aqui façamos um recorte para lembrar que apesar de Roma possuir todos os fatores 

disponíveis para que se ocorresse a Revolução  industrial10, essa só foi possível com a 

descoberta dos combustíveis fósseis e o desenvolvimento da máquina a vapor, que 

possuíam maior flexibilidade topográfica em comparação a energia hídrica, principal fonte 

de energia clássica, e substituía o uso da madeira, que dentro do império romano foi em 

escala  industrial afim de sustentar a enorme máquina militar romana que a utilizava 

especialmente na fundição de metais para a produção de armas.  

Dentro das culturas clássicas, incluindo as civilizações gregas e romanas, a energia 

motriz mais eficiente e solicitada era a do homem. Roma entre o período de 31 A.C e 410 

D.C domina de forma político-militar toda a bacia mediterrânea, domínio o qual dependia 

em sua totalidade do trabalho escravo. Mas o custo energético e social para a 

manutenção da predatória estrutura romana, além da diminuição de importação de 

escravos, somada as invasões bárbaras se tornaram alguns dos fatores que levaram ao 

declínio romano.Assim, somente com o advento das máquinas que foi possível gerar 

maiores fluxos de energia (rendimentos) e garantir a sustentabilidade desse sistema 

(TESSMER, 2013; WILSON, 2002). 

O desenvolvimento da Revolução caracterizou-se pela “desorganização da 

economia artesanal pré-capitalista e pela progressiva absorção dos fatores liberados 

para um nível mais alto de produtividade” (FURTADO, 2009).Mesmo sendo ainda 

proveniente da fotossíntese, de fato, a Revolução  industrial, iniciada no último quartel do 

 
10 A economia romana foi a sociedade pré- industrial mais urbanizada e tecnológica. Como exemplo, temos o uso da 
tecnologia hidráulica nos dois primeiros séculos DC, que permaneceu insuperável até o séc XIX (Wilson, 2002). Além 
disso, foi notável a infraestrutura de transportes construída pelo Império Romano. Suas redes de estradas e caminhos 
fluviais constituíram um sistema de transportes e comunícações que permitiu dominar vastos territórios do Atlântico 
à Ásia Ocidental e da Inglaterra à África do Norte. Os romanos eram os principais provedores de energia sob a forma 
de escravos e de alimentos, essencialmente o trigo. Cerca de 80% da população se constituia em mão-de-obra 
escrava (TESSMER, 2013). 
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século XVIII, significou processo de amplas modificações à sociedade (muito além do 

aprimoramento definitivo da máquina a vapor por James Watt, como mostram as figuras 

5 e 6). Nossa apropriação de energia aumentou, pois utilizamos aquela que foi acumulada 

ao longo da história: o carvão (WRIGLEY, 1994). O carvão mineral, combustível fóssil 

formado há cerca de 400 milhões de anos, foi o primeiro combustível fóssil usado em 

larga escala. Se antes desse energético, nosso sistema de produção era limitado à 

capacidade de captura quase que instantânea de energia, após o início de sua utilização 

em larga escala, isso foi completamente alterado com a exploração de estoques. Dessa 

maneira, a energia não era mais um limitante do processo produtivo, mas sim uma 

questão socioeconômica.  

 

 

Figura 7: A Máquina Térmica11 idealizada por Thomas Newcomen, em 1712. 

Fonte:MATAS, 2004. 

 
11 Máquina térmica utilizada para bombear a água das minas, na qual uma viga que lembra uma gangorra 
possibilita seu uso em minas mais profundas com menor risco de explosões. Na época, a máquina além 
de elevar a água, também poderia elevar cargas. 
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Figura 8 : Figura de uma patente britânica de Máquina a Vapor12 idealizada por James Watt, em 
1782. 

Fonte:MATAS, 2004. 

É bem verdade que antes mesmo das máquinas ilustradas anteriormente houve 

outras. A força expansiva dos gases é conhecida desde a Antiguidade. Há relatos em 

papiros que explicitam que Teodoros, em cerca de 530 A.C., foi o primeiro a utilizar a 

força expansiva do ar quente ao implementar um rústico sistema de aquecimento central 

no mais famoso templo da Deusa Diana, em Éfeso, na Ásia. Este tipo de expansão foi 

empregada algumas vezes nos Santuários dos Deuses da Antiguidade, aparentemente, 

para provocar aparições divinas; por exemplo, quando se queimavam oferendas no altar 

de algum templo sagrado, o ar quente, ao expandir-se, abria a porta do santuário e a 

divindade (na forma de estátua, por exemplo), surgia aos olhos dos, provavelmente, 

extasiados devotos (FARRINGTON, 1961). 

Aprimeira máquina a vapor documentada foi chamada de Aeolipile ou Eolpile, feita 

por Heron de Alexandria(10 D.C – 70 D.C)e intitulada como pneumática, que 

consistia,basicamente, em uma esfera oca acima de uma bacia com água aquecida para 

produzir vapor, fazendo com que a esfera produza movimento circular. O invento de 

Heron, assim, tratava-se de uma esfera que continha água em seu interior e que, quando 

 
12 O aprimoramento da máquina de Newcomen significou aumento de sua eficiência, além de se minimizar 
os custos com o carvão mineral utilizado como combustível, através de um condensador que minimizava 
as perdas de calor. 
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aquecida, saia pelos canudos em forma de vapor fazendo a esfera girar (Figura 9). Não 

é improvável que o invento de Heron tenha sido utilizado mais como entretenimento, ou 

mesmo para a utilização do uso da força expansiva dos gases para a abertura de portas 

de templos na Grécia Antiga13. O incêndio da Biblioteca de Alexandria, em cerca de 48 

A.C., em boa medida, explica a dificuldade de se precisar a finalidade da máquina a vapor 

de Heron. 

 

 
 

Figura 9: Máquina de Heron 

Fonte: Louis Figuier, domínio público, Wikimedia commons. Acesso em 04/10/2020. 

 

Somente mais de 1.500 anos depois de Heron, precisamente em 1698, surge a 

primeira máquina a vapor de interesse  industrial, criada por Thomas Savery (1650 – 

1715), com objetivo de retirar água dos poços de minas de carvão, a qual, posteriormente, 

foi aprimorada por Thomas Newcomen (1663-1729). Entretanto o impulso maior foi dado 

somente a partir das modificações de James Watt (1736 – 1839), matemático e 

engenheiro escocês, que durante o processo de reparação de um modelo da máquina a 

vapor de Newcomen, percebeu que sua eficiência poderia ser aumentada em cerca de 

5%com a instalação de um condensador de vapor separado, evitando as perdas de 

energia por meio do resfriamento do cilindro para a condensação do vapor. A partir de 

 
13“O que deveria ter tido um impacto extraordinário, lembrando o sobrenatural, sobre os crédulos 
atenienses” (GOLDEMBERG & LUCON, 2012). 
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então, as máquinas foram aperfeiçoadas e se tornaram mais eficientes, permitindo usá-

las fora das minas de carvão mineral, constituindo-se na base da Revolução  industrial 

(GOLDEMBERG & LUCON, 2012; JOHNS, 2019). 

O uso de energias fósseis (não renováveis) pelo homem, iniciado através do carvão 

mineral14, como força-motriz para a indústria têxtil inglesa, aumentou drasticamente, e de 

modo exponencial, a produção de mercadorias pelas máquinas. Dessa maneira, 

gradativamente, o ser humano passar a contar, de modo visceral, com os combustíveis 

fósseis.  

Em termos quantitativos, a energia proveniente de estoques de recursos naturais 

disponíveis na crosta terrestre era muito mais eficaz do que qualquer outro sistema já 

vivido pelas sociedades humanas. Sierfele (2001) verificou que a combustão de uma 

unidade volumétrica de carvão mineral equivalia à combustão de 7,8 unidades 

volumétricas de madeira, o que denota a elevada eficiência e a intensidade de energia 

útil contida no carvão mineral – que, além disto, caracteriza-se por viabilizar grandes 

melhorias nos sistemas de transporte. Dessa maneira, além de uma tonelada de carvão 

disponibilizado preservar um hectare de terra, era mais simples de se transportar uma 

tonelada de carvão para o consumidor, do que coletar 5m³ de madeira derrubada15.  

Além das vantagens do uso da terra, Wrigley (1994) cita que na Europa, durante o 

período de ascensão  industrial, um cavalo a vapor era equivalente a energia de 21 

trabalhadores manuais, e que na França esse número representava dois escravos e meio 

para cada habitante francês. 

Já o final do século XIX é marcado pela hegemonia do petróleo. Após a descoberta 

desse fóssil, nossa sociedade se tornou a sociedade do hidrocarboneto, como bem 

intitulado por Yergin (1994). Logo em suas primeiras décadas, o petróleo deu ao mundo 

que se  industrializava anova luz, chamada de querosene, que possibilitou a extensão da 

jornada de trabalho e demais atividades humanas. Mesmo quando a lâmpada 

incandescente parecia tornar obsoleta a  indústria do petróleo, se inicia o 

 
14É importante salientar a importância do carvão mineral, combustível utilizado em grande escala para 
subtituir a lenha: até 1961, o carvão era a principal fonte primária de energia no mundo, quando foi 
ultrapassado pelo petróleo (FARIAS & SELLITO, 2011). 
15 Pelo uso da máquina a vapor energizada a carvão mineral em locomotivas e embarcações diversas – 
navegação de cabotagem e marítima, em especial. 
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desenvolvimento de máquinas de combustão internas, providas pela gasolina, também 

produto do petróleo. Era a aurora da indústria do automóvel, a qual talvez possa melhor 

vislumbrada pela Figura 10, a seguir, a qual apresenta o modelo a vapor DeDion Bouton 

Et Trapardoux Dos-A-Dos Steam Runabout16, de 1884, considerado o primeiro automóvel 

comercial do mundo. A figura em foco explicita um modelo deste carro francês, chamado 

popularmente de La Marquise (A Marquesa, que era o título nobiliárquico da mãe do 

inventor Dion Bouton), que possui fornalha e caldeira acoplados e que foi arrematadoem 

leilão, em 2011, por 4,62 milhões de dólares. Esta unidade do La Marquise, em 2011, 

ainda se encontrava apta ao uso e podia alcançar uma velocidade máxima de 60 km/h, com 

autonomia de 32 km (GLOBO, 2011). 

 

 

Figura 10: O primeiro automóvel comercial do mundo - Modelo a vapor De Dion Bouton Et 
Trapardoux Dos-A-Dos Setam Runabout, 1884 

Fonte: Globo, 2011. 

 

No século XX, o petróleo (e posteriormente, suplementado pelo gás natural) ocupou 

o lugar do carvão mineral, como fonte de energia principal para o mundo  industrial. Este 

energético, popularmente chamado de ouro negro, foi o responsável, em especial após 

 
16O modelo também usava como combustíveispedaços de papel e de madeira, mas principalmente, o 
carvão mineral. 
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a Primeira Guerra Mundial (1914–1918), por transformar nossas paisagens e modo de 

vida moderna. Atualmente, o petróleo está tão inserido na vida cotidiana, que seria 

impossível numerar todos os seus usos: moradias, transportes, vestuários, fertilizantes e 

plásticos, por exemplo. Somos“uma civilização que desmoronaria caso os poços de 

petróleo secassem subitamente”(YERGIN, 1994). 

 

 

3.3. Fim da escravidão no contexto socioeconômico mundial 

 

Ao contrário da produção capitalista, implantada após a Revolução  industrial, que 

paga um salário17 pelo uso da força de trabalho, o senhor de escravos possui o 

trabalhador, que se torna um mero instrumento de produção. O escravo representa, 

então, um investimento de capital, um custo, que não é diferente daquele feito em 

máquinas, gado ou fertilizantes.  

Além disso, a escravidão é um meio de incrementar o monopólio do comércio, 

sendo assim, a menos que o trabalho necessário fosse reduzido, aumentar o excedente 

de produção (um aumento da oferta) poderia causar a queda de preços do produto sem 

reduzir os custos para o senhor de escravos. No escravismo, a ausência da força de 

trabalho como mercadoria, equivalente a um salário, impossibilita a criação de um 

mecanismo que forneça uma variação da força de trabalho de acordo com as condições 

do mercado. A falta dessa flexibilidade obstrui o meio de baratear o custo da reprodução 

da força de trabalho e de segurar maiores rendimentos (energéticos ou financeiros) 

durante o uso do trabalho escravo (TOMICH, 1992). 

Dessa maneira, a produção capitalista só se deu quando o trabalhador foi 

dissociado da propriedade dos meios pelos quais realizava o trabalho. A acumulação 

capitalista, assim, passou a se dar por outros meios da exploração da força de trabalho 

 
17 Importante ressaltar que or primeiros salários, quando a economia ainda absorvia o sistema pré-capitalista, os 
salários da mão de obra não especializada era de sobrevivência. Isto é, o salário real era determinado pelas condições 
de vida prevalecentes, onde as empresas se instalavam, sem conexão alguma com a produtividade e nova atividade 
econômica. Ou seja, inicialmente, onde se instala a nova empresa capitalista não há modificação da estrutura 
econômica, pois os lucros gerados por ela não se integra à economia local. (FURTADO, 2009). 
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(salários, por exemplo), e por esses meios a economia mundial foi transformada no curso 

da história (GADELHA, 1989; TOMICH, 1992).  

Se a segunda metade do século XVIII anunciava novos rumos, através da 

Revolução  industrial, na qual a indústria e o comércio beneficiados agora pelo advento 

da máquina a vaporalteraram fundamentalmente as relações de trabalho. Em paralelo a 

essas modificações havia um importante movimento no plano das idéias e ideais do 

chamado Iluminismo (ou Filosofia das luzes), que entre suas inúmeras vertentes, eram 

enfatizados os direitos naturais, no qual a sociedade deveria ser formada por pequenos 

produtores independentes, livres e iguais (NADAI & NEVES, 1979). Iniciaram-se, então, 

os movimentos de operários em prol da valorização do trabalho livre, com movimentos 

abolicionistas tanto na Inglaterra, quanto na América do Norte. Assim, a igreja, o exército, 

intelectuais, profissionais liberais e universitários passaram a apoiar o fim da escravidão 

(CANOSSA, 2018).  

Nesse período, também se assistiu transformações de ordem política e econômica, 

decorrentes da Revolução Francesa18, quando se consolidou a etapa essencial da 

chamada “Era das Revoluções”, a qual assegurou a superação definitiva dos obstáculos 

feudais (MARQUES, 2006).A Revolução Francesa foi um conjunto de padrões de 

sublevação política que se estabeleceu em quase todas partes do mundo. Os modelos 

políticos anteriores acabaram por se arcabouço para transformar o 

descontentamento19urbano europeu em revolução, para unir toda Europa em um único 

movimento de subversão, resultando em um período de aguda intranquilidade econômica 

e social e de rápida transformações (HOBSBAWN, 1998). 

Ainda durante todo esse período, a Europa precisava expandir seus mercados pelo 

mundo. Eram necessários mais consumidores, e não escravos. Então, a partir do início 

do século XIX até cerca de 1850, nas regiões que ainda utilizava força de trabalho 

escravo (sobretudo nas Américas), gradativamente, passou a ser proibido o tráfico de 

escravos o que ocasionou uma alta no preço do escravo, tornando mais lucrativo aos 

fazendeiros explorar um trabalho assalariado mal pago, do custear um escravo. Ou seja, 

 
18 Revolução de caráter anti-feudal e burguês. Tinha como objetivo o novo, a justiça, a igualdade, a 
liberdade, a fraternidade, a limitação de poderes dos governantes e a democracia (MARQUES, 2006). 
19Um crescente descontentamento dos pobres da cidade (HOBSBAWM, 1998). 
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para os grandes fazendeiros, começava a ficar mais viável e lucrativo utilizar a mão de 

obra imigrante, barata e abundante, do que adquirir escravos (MACHADO, 2016).  

Mas, apesar de todas as evidências supracitadas, tudo caminhou a passos lentos, 

pois os grandes proprietários de terras argumentavam que ocorreria um colapso da 

economia com a alforria – o que não aconteceu, afinal os lugares do mundo onde não 

existia mais escravidão havia desenvolvimento capitalista (CANOSSA, 2018). Isso 

ocorreu, pois a lógica da lucratividade não precisava mais considerar restrições advindas 

do ambiente natural e do trabalho humano. Na verdade, foram alicerçados novospadrões 

de produção e consumo baseados na disponibilidade quase ilimitada de matéria e 

energia, além da possibilidade de desenvolvimento de tecnologias sofisticadas 

(ALTVATER, 2017). 
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4. UM RECORTE DAS AMÉRICAS NO SÉCULO XIX: MOTIVAÇÕES PARA O FIM 

DA ESCRAVIDÃO NO CONTINENTE AMERICANO 

 

4.1. Breve contextualização sobre o sistema escravista no continente 

americano 

 

A história da América Colonial está diretamente relacionada com a da expansão 

comercial europeia, durante o processo de transição da Idade Média à Idade Moderna, 

no final de 1453 D.C., quando as tropas do Sultão Mehmed, o Conquistador, tomaram 

Constantinopla – que passou a se chamar Istambul. Assim, o continente americano foi 

parte integrante dos impérios português, espanhol, francês e inglês, e as diretrizes dadas 

por esses impérios determinaram as conjunturas específicas de cada país colonizado, 

explicando muito da história americana (NADAI & NEVES, 1979)20. A figura 7, neste 

contexto, busca ilustrar a divisão das colônias até o século XVII: 

 
Figura 11: Colônias europeias nas Américas (até fins do século XVII). 

 
20 É importante ressaltar, que uma das principais críticas aos estudos de história, é que esses têm sido 
sobre o prisma dos vencedores. Sendo assim, quase toda historiografia americana se dará como resultante 
histórica da Europa (NADAI & NEVES, 1979). 
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Fonte: Adaptado de FINZI, 2005. 

Antes da chegada dos europeus, as mais conhecidas civilizações pré-colombianas, 

ou seja, os astecas, os maias, e os incas já haviam desenvolvido aspectos próprios 

culturais, científicos (como os estudos sobre o movimento dos astros) e arquitetônicos 

(como as construções de pirâmides maias e astecas) de níveis bastante elevados. Como 

exemplo, podemoscitar os sistemas de esgoto e canalização de água desenvolvidos no 

Peru devido à sua localização geográfica americana cheia de relevos, como em Matchu 

Pitchu (MARQUES, 2006). Segundo Matos (2007), o que mais impressionou os 

colonizadores ao descobrirem o novo mundo, além das edificações, foram os avanços 

técnicos produtivos. Ainda a saúde e capacidade de recuperação vital da população 

indigena surpreenderam, mesmo nos primeiros anos de colonização quando o choque 

epidemiológico reduziu bruscamente o número de habitantes locais. Em pouco tempo a 

população indígena voltou a se regenerar, diferentemente da população europeia após a 

passagem de grandes epdemias. 

Mas, apesar de resolvidos os problemas básicos de sobrevivência, as primeiras 

populações americanas, que se tem conhecimento, não manifestavam tendências para 

superar o nível de vida que levavamdevido sua organização econômica, pois não possuía 

conhecimento do consumo muito além de suas necessidades básicas, nem mesmo a 

acumulação monetária. A seguir será relatado, de acordo com Navarro (2008) um pouco 

das características das culturas clássicas americanas.  

O Império Inca era tão vasto quanto o Romano e existiu nas Américas entre 1200 e 

1533, ano da execução do imperador Atahualpa. O império abrangia diversas nações e 

mais de 700 idiomas diferentes e em seu apogeu, por volta de 1400, sua agricultura 

espalhou-se desde a Colômbia até o Chile, com o cultivo de cerca de setecentas espécies 

vegetais. Apesar de grandes avanços tecnológicos alcançados e uma vasta agricultura 

organizada, o povo inca não desenvolveu, por exemplo, os meios de transportes com 

rodas, possivelmente devido sua organização econômica que não visavam grandes 

acumulações. Em contrapartida essa população se especializou de forma fantástica no 

uso de fibras naturais para fabricar tecidos, barcos, pontes, armamento, mantendo, 

inclusive, um inventário por meio de um sistema de pré-escrita. Além do domínio sob a 

tecelagem, os incas dominavam plenamente a tecnologia aplicada na exploração da 
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prata, prática de fusão que produzia uma separação ainda mais eficaz da prata dos 

resíduos do que a praticada pelos refinadores europeus. 

A civilização Maia, provavelmente a mais conhecida civilização clássica pré-

colombiana, devido suas grandes obras e de suas maravilhosas cidades, tiveram uma 

grande influência no mundo moderno pelas suas realizações intelectuais. A sua 

matemática avançada permitiu que se seguissem os planetas, previssem eclipses e se 

produzisse um calendário exato. Além disso, os maias desenvolveram uma língua 

lastreada em uma escrita hieroglífica. Eles também eram conhecidos por seu trabalho 

artístico, com murais elaboradamente decorados, estátuas, e cerâmica. Em proporções 

muito inferiores ao da população Inca, os maias também tiveram que desenvolver uma 

técnica peculiar de tecelagem, dada às características climáticas; entretanto antes da 

conquista pelos espanhóis, o algodão era usado exclusivamente pela elite da sociedade 

maia. Consequentemente, a maioria de população teve que explorar outras fibras 

vegetais, para criar artigos de vestuário, sendo as fibras vegetais tradicionais mais 

usadas na criação de tecidos são as da espécie do Agave. 

O povo asteca vagou por cerca de 200 anos pela América Central até escolher o 

local sagrado onde seria construída, conforme predição de sarcedotes, a capital de seu 

fantástico império. Antes da capital, floresceu a cidade de Teotihuacán, que em seu 

apogeu, entre 450 e 650 de nossa era, constituiu-se na maior concentração humana na 

América Central pré-colombiana, com cerca de 100 mil habitantes distribuídos em 

seusquase 23 km de área. Mas foi a partir da fundaçãoda capital, em 1325, até a 

destruição pelos invasores espanhóis em 1521, que o império asteca floresceu. A 

admirável organização urbanística contrastava com notável desconhecimento em outras 

áreas, exemplo disso é que as retilíneas e largas avenidas não serviam a nenhum 

veículo, pois os astecas não conheciam a roda, assim como a população inca. O grande 

orgulho do povo asteca era o seu comércio interno, ao qual o imperador Montezuma 

chamava de maravilha do império. Em seus grandes mercados, destacavam-se utensílios 

de sílex e obsidiana – como se ainda estivessem na idade da pedra - ao lado de outros 

confeccionados com cerâmica policromada. 

A Figura 12 esquematiza, nas Américas, onde floresceram as civilizações pré-

colombianas dos incas, astecas e maias. Nela é possível observar que os astecas e os 
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maias desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecida como 

Mesoamérica, situada na América Central, entre o sul do México e a Guatemala. Já a 

civilização inca, por sua vez, se estabeleceu ao longo da linha dos Andes, na América do 

Sul, região que compreende os atuais Chile, Equador e Peru (AZEVEDO, 2020). 

 

 

Figura 12: Localização aproximada das civilizações pré-colombianas Asteca, Maia e Inca 

Fonte: de AZEVEDO, 2020. 

 

As relações de trabalho nas Américas foram marcadas pelo ressurgimento de uma 

instituição praticamente em fase de desaparecimento na Europa: a escravidão. Seja, com 

trabalhos compulsórios, através de servos de contratos ou mita21 (que perduraram até o 

fim do século XVIII), ou via escravização africana nas plantations das colônias inglesas 

da América do Norte, ou até meados dos anos 1900, em todo território brasileiro. Nas 

áreas colonizadas pelos espanhóis o trabalho indígena foi a base da economia. Já no 

Brasil, o trabalho indígena foi utilizado apenas na primeira etapa de acumulação de 

 
21 Forma de trabalho compulsório empregada principalmente nas áreas de mineração dos altiplanos do 
Peru e da Bolívia (MARQUES, 2006) 
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capitais, pois esses possuíam uma cultura incompatível com o trabalho intensivo e regular 

e compulsório, como o pretendido pelos europeus. Os indígenas apenas fariam o 

necessário para garantir sua subsistência, o que não era muito complexo dado a 

abundante biodiversidade brasileira. Assim, noções de trabalho contínio, o que hoje 

chamaríamos de produtivida, eram totalmente estranhas a eles (FAUSTO, 2006). 

Os poderosos impérios incas, asteca e maia foram mais vulneráveis do que as tribos 

mais primitivas, ainda nômades e caçadoras, que por ignorarem estruturas mais 

sofisticadas e complexas de dominação, ao nível da sua organização política, ofereceram 

aos europeus muito mais resistência, embora desordenada e descontínua. Nas áreas da 

América onde não havia ainda povos civilizados, a conquista do território exigiu do 

colonizador esforços milotares constantes e prolongados (NADAI & NEVES, 1979).  

É importante ressaltar, que ainda nas três grandes civilizações pré-colombianas já 

se havia a escravidão, reservada aos prisioneiros de povos que foram conquistados ou 

dizimados por essas civilizações, a quem cabia os trabalhos mais pesados. Essa não era 

hereditária, ou seja, os filhos dos escravos eram livres. Também havia nas sociedades 

astecas os tlatlacotin, que além dos prisioneiros de guerras, eram pessoas endividadas, 

que podiam trabalhar a um senhor a fim de saldar suas dívidas (VILELA, [200-?]). 

Possivelmente esse histórico justifica como os indígenas das regiões hispânicas se 

submeteram a trabalhar aos seus conquistadores: pois esses já estavam acostumados à 

prática do trabalho compulsório empregado pelos grandes impérios anteriores. Muito 

diferente do que ocorrera no Brasil, onde as tribos mais avançadas possivelmente, pelo 

fato de nunca terem desenvolvido suas forças produtivas além do nível da subsistência, 

não possuíam a cultura de servidão e assim as revoltas eram constantes (MATOS, 2007). 

Ainda, na colonização das Américas, existiam correntes de intelectuais, médicos e 

comerciantes ingleses que se dirigiram para Massachusetts, entre 1628-1640 e para 

Virgínia, após 1649, onde desenvolveram um autogoverno, aproveitando a falta de 

influência controladora do governo inglês. Nessas regiões, intituladas como colônias de 

povoamento, assistiu-se a certa tradição inglesa de manutenção de direitos fundamentais 

de homens livres, fazendo desabrochar bem cedo (em comparação a América Espanhola 

e Portuguesa) um espírito de independência e responsabilidade social (NADAI & NEVES, 
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1979)22. Apesar de parecer mais virtuosa esse tipo de colonização, a população inglesa 

que se submetia à mudança para as colônias de povoamento da América do Norte (Nova 

Inglaterra), em meados do século XVII, se comprometia a trabalhar em regime de 

servidão, por um prazo de cinco a sete anos, recebendo em compensação o pagamento 

da passagem, manutenção, e ao final do contrato, um pedaço de terra ou uma 

indenização monetária (que raramente acontecia). Inicialmente, diferente da colonização 

agrícola portuguesa, que ocorreu no Brasil, os núcleos situados na região norte da 

América setentrional encontraram sérias dificuldades para a criação de uma base 

econômica estável. Não se encontrava nenhum produto, adaptável a região, que fosse 

de interesse de exportação à Europa. Apenas anos mais tarde, que as condições 

climáticas permitiram certo número de artigos com promissoras perspectivas no mercado 

europeu, como algodão, café e principalmente, o fumo. Nessa época promissora, 

tentava-se recrutar mão-de-obra no regime de servidão temporária a qualquer custo: seja 

induzindo pessoas que cometeram crimes a vender-se para trabalhar na América, seja 

na prática de raptos de adultos e crianças (FURTADO, 1987). 

A escravidão nas colônias era realizada em bases mercantilistas, isto é, as práticas 

econômicas adotadas pelos estados nacionais tinham como objetivo o acúmulo de metais 

preciosos, a intervenção do Estados (poder do Rei) e o protecionismo. Uma das 

características fundamentais do mercantilismo foi o metalismo, isto é, a acumulação de 

ouro e prata, visando o desenvolvimento do comércio, da agricultura e da manufatura. O 

modelo observado nos países europeus era que esses acumulavam em seu tesouro os 

metais preciosos da América. Assim, o comércio negreiro se constituía em um dos 

produtos fundamentais para que a acumulação de capital se efetuasse. Segundo 

Marques (2006), entre 1550 e 1855, entraram pelos portos brasileiros cerca de quatro 

milhões de escravos africanos, na sua maioria jovem e do sexo masculino. 

Mesmo sob a égide de forte competição comercial europeia, a colonização não 

provocou modificações muito sensíveis na capacidade produtiva do continente 

americano, ainda se considerando as mais profundas diferenças entre a colonização 

espanhola, portuguesa e a inglesa. Isto porque, qualquer que seja o povo colonizador, 

 
22 Diferente da Espanha e Portugal, afligidos por uma escassez de mão-de-obra quando iniciou a ocupação 
da América, a Inglaterra do século XVII apresentava considerável excedente de população, graças às 
profundas modificações de sua agricultura iniciada no século anterior (FURTADO, 1987). 
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suas ações impositivas a um novo mundo não criam oportunidades para realizar todas 

as potencialidades da região (NADAI & NEVES, 1979). O que se observou foi apenas a 

transposição das culturas mercantilistas Europeias para as terras americanas, 

promovendo apenas um estímulo à acumulação primitiva de capital na economia 

metropolitana europeia, às custas das economias periféricas coloniais.Isso era possível 

através do “exclusivo comercial”, que garantiaà burguesia mercantil a apropriação da 

maior parte da renda e da produção gerada pelas colônias (MARQUES, 2006). 

Ainda segundo descrito por Nadai & Neves (1979), a estrutura social criada na 

Colonia refletia o sistema de dominação e privilégios. Havia profundas diferenças entre 

as classes sociais, entre os europeus e os nascidos na América e entre os que 

representavam os interesses dos europes ou se ligavam a eventuais interesses 

americanos, de uma forma ou outra. A partir dessas diferenças, os não europeus podiam 

ser identificados nas Américas Espanholas e Portuguesa como: i) criolos, filhos ou 

descendentes dos espanhóis; ii) mestiços de brancos e negros (mulatos) e os filhos dos 

europeus com indígenas (mestiços); iii) negros africanos, importados como escravos23. 

Já os indigenas ocupavam uma categoria a parte e possuíam legislação específica. Eram 

considerados vassalos direto da Coroa ou dependentes de outro vassalo do Rei que 

recebia o nome de encomienda24. 

Na região dos Estados Unidos a fixação do branco fez com que nativos fossem 

destruídos ou empurrados para o interior. A política dominante nas colônias - e mesmo 

depois de proclamada sua independência – foi o extermínio sistemático das tribos 

indígenas, uma vez que os colonos ingleses desejavam suas terras e riquezas, não muito 

diferente dos demais europeus que se fixaram no Continente Americano. Para tanto, 

usaram desde de armas de fogo, tecnologia superior a indigena da época, até guerra 

bacteriológica, sob a forma de lençóis abertos, infestados por germes da varíola. Além 

disso, as colônias do sul dos Estados Unidos tiveram características fundamentais e que 

 
23Na América Espanhola os escravos africanos foram utilizados sobretudo na região das Atilhas, mas não 
tiveram a mesma impotância que tiveram no Brasil.  
24Encomienda era o privilégio recebido por vassalos em utilizar o trabalho dos indígenas e cobrar-lhes 
tributos ao mesmo tempo em que recebiam terras para colonizar, desde que em troca promovessem a 
cristianização dos povos indígenas.  
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se distanciavam das do norte25: o uso de servos e escravos nas plantations. Com um 

predomínio na agricultura de exploração, baseada nas grandes propriedades, as 

plantations eram trabalhadas exclusivamente por servos ou escravos (brancos e negros) 

em uma aguda estratificação social. Conforme dados levantados por Nadai & Neves 

(1979), os escravos chegaram a representar quase 40% da população sulista e 20% de 

toda a população colonial na época da indenpendência desse país.  

Esse sistema colonial, baseado em práticas mercantilistas, entrou em declínio na 

segunda metade do século XVIII, após cerca de trezentos anos de domínio europeu. 

Após a Revolução  industrial, e como conseqüência, o desenvolvimento do capitalismo 

inglês requereu a abertura das áreas coloniais às trocas internacionais (ainda mais 

considerando o poder marítimo da Inglaterra no período). Já não era mais possível 

explorar a colônia sem desenvolvê-la, ou seja, sem se ampliar a área ocupada, o 

povoamento local e o crescimento da produção (FURTADO, 1987; MARQUES, 2006).  

Fica visível, com exemplo das Américas, que a efetiva modernização para um 

sistema de produção com maiores excedentes encontrava limites em função da 

permanência do regime escravista. O capital mercantil não acompanhado por outros 

fatores como a formação de um mercado interior e a formação de uma massa de força 

de trabalho proletariada e livre não pode resultar e, outra coisa que não seja formas 

usuárias de riquezas, ou no máximo, em sua própria perpertuação. Aqui o primeiro limite 

ao emprego da palavra “capitalismo” no contexto colonial26. Mas é importante não se 

atentar apenas para o desenvolvimento interno das colônias, que foi proporcionado após 

as abolições, pois, tanto o processo de independência, seja das colônias espanholas, 

inglesas ou portuguesas, como a formação dos novos países, foram acompanhados de 

perto pelos interesses econômicos dos ingleses ao longo de boa parte do reinado da 

Rainha Vitória (1819-1901), a qual foi a monarca do Reino Unido de 1837 a 1901. A 

potência europeia procurava, centralmente, garantir que os países independentes se 

tornassem aliados, auxiliando em suas vantagens comerciais (NADAI & NEVES, 1979). 

 
25 Nas colônias do norte ainda se assistiu um florescente comércio e diversas atividades relacionadas à prestação de 
serviços. A igreja e a escola ocupavam um lugar de destaque desde o início da colonização. Exemplo disto é Harward 
funcdada em 1635 em Massachusetts. 
26A presença de capitais não cria automaticamente o capitalismo, o que o desenvolverá são as relações internas de 
produção e de algum modo as relações internas de distribuição comercial.  
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4.2. A inserção do Brasil e o do regime escravocrata 

 

A colonização da América ocorreu num quadro de competição internacional na qual 

se destacava as principais nações Europeias, Espanha, Inglaterra e França, além de 

Portugal e Holanda. Portugal, pioneiro na expansão ultramarina, colonizou o Brasil a 

partir dos parâmetros muito próximos aos dos espanhóis.  

Ao longo do século XV os portugueses haviam começado o tráfico de africanos. Nas 

últimas décadas do século XVI, não só o comércio negreiro estava se ampliando, como 

já demonstrava lucratividade. As capacidades produtivas dos negros eram bem 

superiores às indígenas e os colonizadores já tinham conhecimento das habilidades dos 

negros - em especial na rentável utilização dos mesmos na atividade açucareira das ilhas 

do Atlântico. Destarte, os indígenas possuíam uma cultura de produtividade aquém do 

pretendido pelos colonizadores, devido ao seu modo de subsistência, além de por meio 

de fugas e guerras terem resistido a sujeição. Os negros estavam em desvantagem nesse 

quesito, já que estavam em território desconhecido, assim, sua resistência era abalada 

por estarem “longe de casa”. Outro fato importante que contribuiu para que os indígenas 

fossem preteridos ao trabalho em relação aos negros, foi que população indigena 

também atravessou uma catástrofe demográfica, agravada pelas epidemias trazidas 

pelos colonos.  

Ainda, o trabalho assalariado não era conveniente para fins de colonização e nem 

havia grande oferta de trabalhadores em condições de emigrar como assalariados. Todos 

esses fatores somados, não por acaso, fez com que a partir da década de 1570 iniciasse 

um incentivo a importação de negros para o país, tornando o escravo africano elemento 

indispensável para o funcionamento do sistema colonial. Segundo Fausto (2006), estima-

se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros cerca de 4 milhões de 

escravos, na sua maioria jovens e do sexo masculino.  
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Figura 13: Fotografias de Cirsiano Jr. tiradas entre 1864 e 1866 destinadas ao público 

europeu, consumidor de “imagens exóticas de pretos” 

Fonte: de FAUSTO, 2006. 
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“O Brasil é o café e o café é o negro”. Tal frase que ecoou durante a primeira metade 

do século XIX entre as elites brasileiras explicitava de forma simples que boa parte da 

expansão do tráfico de escravose deu às necessidades das lavouras de café, produto 

responsável por anos (mesmo após a substituição do trabalho escravo pelo imigrante), 

como veremos na tabela 2, a seguir, por garantir a saúde da balança comercial brasileira. 

Muitos escravos já provinham de atividades agrícolas que compunham suas habilidades 

no cultivo cafeeiro e a grande novidade na economia brasileira das primeiras décadas do 

século XIX foi o surgimento da produção do café para exportação. Neste contexto, a 

tabela 2 que demonstra, em especial, o peso do café na exportação de mercadorias 

brasileiras, considerando a representividade (em porcentagem) do valor dos oitos 

principais produtos sobre o valor total da exportação: 
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Tabela 2: Exportação de mercadorias pelo Brasil (em %) 

 

Decênio Total Café Açúcar Cacau 
Erva-

mate 
Fumo Algodão Borracha 

Couros 

e Peles 

1821 -

1830 
85,8 18,4 30,1 0,5 - 2,5 20,6 0,1 13,6 

1831 - 

1840 
89,8 43,8 24,0 0,6 0,5 1,9 10,8 0,3 7,9 

1841 - 

1850 
88,2 41,4 26,7 1,0 0,9 1,8 7,5 0,4 8,5 

1851 -

1860 
90,9 48,8 21,2 1,0 1,6 2,6 6,2 2,3 7,2 

1861 - 

1870 
90,3 45,5 12,3 0,9 1,2 3,0 18,3 3,1 6,0 

1871 - 

1880 
95,1 56,6 11,8 1,2 1,5 3,4 9,5 5,5 5,6 

1881 - 

1890 
92,3 61,5 9,9 1,6 1,2 2,7 4,2 8,0 3,2 

1891 - 

1900 
95,6 64,5 6,6 1,5 1,3 2,2 2,7 15,0 2,4 

 

Fonte: COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL, L. 1953 in: FAUSTO, 2006. 

 

Se no século XVI, Guiné Bissau e Costa da Mina forneceram a maior parte da 

população escravizada no Brasil, a partir do século XVII Congo e Angola tornaram-se o 

grande centro exportador. Já no século XVIII 70% da massa escravizada era de 

Angolanos (FAUSTO, 2006). No Brasil, os centros importadores de escravos eram as 

cidades de Salvador e Rio de Janeiro, nesta ordem até o século XIX, quando a cidade do 

Rio de Janeiro por conta da descoberta de minas de ouro, avanços na economia 

açucareira e também com o crescimento urbano, passa a superar os soteropolitanos na 

importação de escravos.  
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Seiscentas peças barganhei 

- Que pechincha! – No Senegal! 

A carne é rija, os músculos de aço,  

Boa liga do melhor metal. 

 

Em troca dei só água ardente, 

Contas, latão – um peso morto! 

Eu ganho oitocentos por cento 

Se metade chegar ao porto 

 

HEINE. Heinrich. In: BOSI (1992). 

 

O trecho do poema acima reflete bem como funcionou a lógica de como os 

traficantes obtinham os escravos na África. Basicamente, os mesmos aceitavam vir aos 

portos brasileiros em troca de cavalos, aguardente, tabaco, armas, entre outros. Os 

tumbeiros27 carregavam cerca de 400 a 600 pessoas, com chance de sobrevivência 

menor que 75%, a depender da extensão da viagem28, suprimento de água e comida, 

condições climáticas, etc. (MARQUES, 2006). 

Sabe-se que, corriqueiramente, que a melhor forma de controle do comportamento 

do escravo era a violência física. O castigo do escravo na colônia fundava-se na violência 

física geralmente praticada em público, muitas vezes nos pelourinhos encontrados ainda 

em algumas das mais antigas cidades brasileiras, tendo chegado aos nosso dias, 

também, um farto acervo de objetos de tortura voltados para o castigo do escravo 

remanescentes daquela era. A violência física surge como procedimento punitivo 

recomendável, deveria ser sim física e dolorosa, mas precisava se ater à dimensão 

pedagógica, tendo como meta a "correção" do escravo. 

 

 
27Navios negreiros 
28De 35 a 50 dias, em média, ou 5 a 6 meses em condições menos favoráveis (MARQUES, 2006). 
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Figura 14: Castigo de um escravo 

Autor: Landseer, 1791 

 

A Igreja ou Coroa nunca se opuseram à escravidão do negro. Pelo contrário, se 

dizia que a prática já era comum em continente africado e assim apenas transportavam 

os cativos29 para o mundo cristão, afim de civilizá-los e salvá-los através da religião. 

Reforçando a idéia de que negros eram seres inferiores, teorias intituladas como 

científicas reforçavam o preconceito, como é possível ver no livro de Carula (2016), onde 

a autora sumariza conferências e cursos públicos ministrados para demonstrar 

cientificamente como civilizar e assim modernizar a sociedade no período de1870-1889, 

na cidade do Rio de Janeiro. A autora aponta que todos os projetos modernizadores do 

Império foram norteados pela aplicação social do darwinismo, o qual seria o melhor meio 

de melhorar a sociedade e promover hierarquização racial da população, além da 

elaboração de uma imagem de mãe dentro da família burguesa (não podemos nos 

esquecer das amas de leite tão utilizadas até o século XIX).  

 
29Definição para escravos nascidos no país. 
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Não seria legítimo se pensarmos que os negros não se opuseram à escravidão. Os 

quilombos, locais que os escravos se refugiavam, são as principais figuras que marcam 

como fugas fizeram parte da relação do escravo e de seus senhores. Muitos quilombos 

se formaram aos poucos, através da adesão de fugitivos individuais ou grupos de 

escravos que resultavam de fugas coletivas iniciadasem revoltas. O mais importante 

deles foi Palmares no Estado de Alagoas, uma federação de vários agrupamentos 

resistindo aos ataques portugueses e holandeses por quase cem anos, até sucumbir em 

1695. Depois de Palmares os escravos não mais conseguiram reproduzir no Brasil 

qualquer organização minimamente próxima do que Palmares representasse. 

O quilombo podia ser pequeno ou grande, temporário ou permanente, isolado ou 

próximo dos núcleos populacionais. E se engana quem pensa que esses eram formados 

apenas de escravos, pois por mais que se predominavam os escravos e seus descentes, 

nos quilombos também convergiram perseguidos pela justiça secular e eclesiástica, 

aventureiros, vendedores, além de indígenas pressionados pelo avanço europeu (REIS, 

1996). Mas além dos quilombos as formas de resistência também eram individuais como 

suicídios, automutilações, abortos voluntários, violência contra os senhores e novamente, 

fugas. Tudo justificando o incorformismo dos cativos com a sua situação. 

Em toda parte, os conflitos entre os brancos, como foi o caso da época da 

Independência, favoreceram a rebeldia escrava. Se inicialmente eram os escravos 

nascidos na África os principais agentes impulsores dos levantes, com o declínio da 

população escrava africana depois do fim do tráfico, em 1850, os criolos30 eram os 

grandes responsáveis pela formação de quilombos e pela promoção das revoltas, 

especialmente nos últimos anos. Segundo Reis (1996), nem toda revolta visava a 

destruição do regime escravocrata, ou mesmo a liberdade dos escravos, muitas apenas 

amejavam reformar a escravidão e não extingui-la. Inúmeras vezes a intenção dos 

levantes era apenas minimizar os excessos de tirania, ou mesmo diminui-los a um limite 

tolerável. Outras ainda reivindicavam benefícios específicos ou reconquista de ganhos 

perdidos, ou até mesmopunições de feitores particularmente cruéis. Foi a partir do final 

do século XVIII que as revoltas se tornaram mais freqüentes, essas eram favorecidas 

pela expansão da agricultura e a conseqüente intensificação do tráfico escravo, que 

 
30Definição também utilizada para negros nascidos no Brasil 
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aumentou exponencialmente a população cativa e em particular, o seu contingente 

africano. 

 

4.2.1. O fim do regime escravocrata no Brasil e o início do trabalho 

assalariado 

 

Após a Independência - onde o Brasil inaugura sua inserção no sistema capitalista 

dominado pelos ingleses - o governo brasileiro estava em situação complicada: enquanto 

a sociedade brasileira, em especial proprietários e traficantes, entendia que ocorrreia um 

colapso da economia com o fim do tráfico de escravo, a Inglaterra31 – de quem o país 

dependia – pressionava cada mais no sentido contrário. Isto porque no fim do século 

XVIII a Inglaterra, após a Revolução industrial, passa a defender o livre comércio em 

detrimento ao mercantilismo. Esse fato é importante para que se compreenda a posição 

britânica contrária aos ideais intervencionistas e recolonizadores e seu apoio às 

independências na América Latina no primeiro quarto do século XIX. 

A escravidão foi abolida em todo império britânico em 1833, dessa maneira, todo o 

produto vindo das Américas Inglesas já se realizava a custos de mão de obra livre, 

mesmo enfrentando problemas com a concorrência, já que os custos da produção 

realizada pela elite escravista brasileira ainda eram mais baratos. Mesmocom esse 

panorama, apenas em 1850 o governo brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queirós 

extinguindo de vez o tráfico de escravos, o que comprometeu a produção do país pelos 

próximos 38 anos, uma vez que a taxa de crescimento da população escrava no Brasil 

era negativa32.  

O fim da escravidão foi encaminhado por etapas até 1888. A maior controvérsia 

ocorreu em 1871, quando o governo imperial propôs a chamada Lei do Ventre Livre. Com 

a lei passava-se a serem livres filhos de escravas nascidos após a lei, mas os mesmos 

ficariam em poder dos senhores e suas mães até os oito anos de idade. A partir daí, os 

 
31Inglaterra, claramente, envolvia o Brasil em sua via de desenvolvimento, auferindo benefícios 
econômicos e políticos dessa posição e acumulando custos com o resguardo da segurança da nação 
recém-formada (PEREIRA, 2015). 
32A alta taxa de mortalidade entre os escravos, agravada por uma baixa natalidade, reduzia 
constantemente a população cativa (NADAI & NEVES, 1979). 
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senhores poderiam optar entre receber do Estado uma indenização ou utilizar os serviços 

desses menores até seus 21 anos. Tal projeto, nada razoável, foi proposto visando um 

grave risco de subversão da ordem, pois a classe social dominante já vislumbrava desde 

a Guerra do Paraguai que não podia contar com a lealdade de uma grande parcela da 

população, dessa maneira, libertar os escravos por um ato de generosidade do senhor 

levava os beneficiados ao reconhecimento e à obediência. Somado a isso, abrir caminho 

à liberdade por força da lei gerava no escravos a idéia de um direito (FAUSTO, 2006).  

Apesar da existência de mecanismos legais que permitiriam a repressão do tráfico 

de escravos no Brasil a partir de novembro de 183133, esta só aconteceu mesmo após a 

lei de 1850. Estima-se que foram trazidos 963.693 africanos escravizados ao país entre 

1831 e 1852, segundo dados disponíveis no The Trans-Atlantic Slave Trade Data-base 

(2009). Desses, o número oficial dos africanos aprendidos ilegalmente são muito 

menores dos quase um milhão de africanos trazidos para trabalhos escravos no país, isto 

porque a grande maioria foi inserida na população cativa, não tendo sido confiscada pelos 

órgãos governamentais da época. Ainda assim, considerando os levantamentos 

realizados por Rocha (2016), devido a certa conscientização de alguns cativos, a lei de 

1831 foi de grande importância para a luta desses por sua liberdade na segunda metade 

do século XIX. 

O desenvolvimento do capitalismo industrial gerou a necessidade de uma potencial 

expansão dos mercados e pressionava o fim da escravidão nas áreas periféricas, como 

nas colônias americanas. Assim, a partir de 1831 o país passou a enfrentar pressões 

inglesas, diplomáticas e naval-militar, devido o interesse dessas estruturas em ganhar os 

novos mercados. Em setembro de 1848 um gabinete conservador subiu ao poder, 

representando uma aliança de burocratas, magistrados e grandes fazendeiros. Para 

Ministro da justiça foi indicado Eusébio de Queiros, filho de um juiz luso-angolano, 

nascido em Angola e casado com uma moça proveniente de uma família ligada aos 

negócios urbanos do Rio de Janeiro. Com isso, partiu do Ministério da Justiça um projeto 

 
33Em 1831 foi promulgada em 7 de novembro a lei que proibia a entrada de africanos para o trabalho 
escravo no Brasil. Isto é, era considerado a condição livre aos africanos chegados no Brasil após 1831, 
mesmo aqueles entrados pelo tráfico ilegal. Também se estabeleceu multas e até mesmo prisões para os 
traficantes, que deveriam pagar pelas despesas da devolução dos africanos ao seu continente. 
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de lei para que fossem tomadas medidas mais eficazes contra o tráfico, reforçando assim 

a lei de 1831. Esse projeto se tornou lei em setembro de 1850, a Lei Eusébio de Queirós.  

Após a Lei Eusébio de Queirós os fazendeiros tiveram então que enfrentar custos 

de produção cada vez mais elevados, em função do encarecimento da mão-de-obra 

escrava, dessa maneira, dificultando sua capacidade de competir no mercado. Na Tabela 

3, a seguir, pode-se observar os preços médios dos escravos na região do Vale do 

Paraíba (SP), antes e pós-proibição do tráfico negreiro: 

 

Tabela 3: Preços Médios (em mil-réis) do escravo no Vale do Paraíba 

 

Ano Homens Mulheres 
Média  

(valores em mil-
réis) 

1835 375 356 367 
1845 384 371 378 
1855 1075 857 966 
1865 972 1145 1059 
1875 1256 1106 1181 

 

Fonte: DOWBOR, L. 1997 in: MARQUES, 2006. 

 

Somando-se a alta dos preços, se por um lado locais como Oeste Paulista, 

(Campinas especificamente) no decorrer das primeiras décadas do século XIX, viu sua 

população de escravos cativos ultrapassar a de pessoas livres, a historiografia vem 

comprovando que entre 1850 e 1881, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, 

também se assistiu a um crescimento das revoltas escravas e temor senhorial na 

conjuntura do tráfico interno. Segundo Pena (2016), após 1850 em algumas fazendas de 

café no sudeste do país, os escravos reagiam aos desígnos do novo domínio senhorial e 

já haviam conquistado significativa autonomia na organização dos trabalhos das fazenda. 

Outros cativos tiveram acesso à justiça e moveram “Ações de Liberdade”, requerendo o 

cumprimento das leis implementadas na primeira metade de Oitocento. Tais ações de 

“rebeldia” intensificaram o tráfico interno (ROCHA, 2016; PENA, 2016, PIROLA, 2016). 
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Também não podemos deixar de considerar que diferentemente do que ocorrera no 

Estados Unidos, o Brasil nunca conseguiu sucesso na reprodução do plantel de escravos; 

isto é, os proprietários de escravos ficaram na dependência do fluxo de importações de 

novos escravos para aumento da mão de obra produtiva. Ainda com a alta taxa de 

mortalidade, agravada pela baixa taxa de natalidade entre os escravos, era reduzida 

constantemente a população cativa. Se no início do século ela representava cerca de 

74%, em 1887 essa representatividade não ultrapassava 5%, conforme descrito por 

Marques (2006). Dessa forma, o regime escravocrata estava condenado a desaparecer 

no Brasil em um curto espaço de tempo. 

 

4.3. A industrialização promovida pela Era Mauá 

 

A liberação do capital investido em escravos trouxe à economia brasileira uma 

intensa atividade de negócios e especulação, a chamada Era Mauá (devido ao 

empreendedorismo de Irineu Evangelista de Souza – o Mauá, como veremos com 

detalhes mais a frente). Decorrente da qual surgiram cerca de 60 indústrias de bens de 

consumo não duráveis no país (têxteis, vestuário, calçados, alimentos, entre outros), o 

que acelerou o processo de transição da mão de obra escrava para a assalariada34. No 

período houve uma modernização importante dos setores industrais, navegação, 

seguros, mineração, transporte, além de alavancagem em atividades financeiras, apesar 

da persistência de uma estrutura socioeconômica de origem colonial e da dependência 

de um modelo agroexportador que limitavam a modernização capitalista em função da 

permanência do regime escravista. Mesmo sendo o último país a abolir a escravatura, 

quase ao final do Brasil Império, em 1889, o Brasil já contava com cerca de 600 indústrias. 

(MARQUES, 2006). 

Abaixo podemos avaliar que mesmo não sendo o principal pilar econômico dentro 

do modelo brasileiro agroexportador, a Era Mauá trouxe ao país uma rápida expansão  

 
34Convém comentar que somente a partir da década de 1880, que teve início o que podemos considerar 
como a primeira fase da  industrialização no Brasil. Até 1933 a  industrialização brasileira se caracterizou 
pela produção de bens de consumo assalariado produzindo principalmente tecidos (SANTOS& DE 
ARAUJO, 2011). 
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industrial, em particular do setor têxtil.Importante citar que ao final do século XIX, a 

indústria nacional, que estava apenas iniciando se baseava na produção de bens não 

duráveis e semiduráveis, tais como alimentos, tecidos, sapatos, sabão, etc. 

 

Tabela 4: Fábricas textis no Brasil durante a Era Mauá 

 

Ano 
Quantidade de fábricas 

textis no país  
1850 2 
1866 9 
1882 45 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2012. 

 

As  indústrias que mais se desenvolveram na Era Mauá foram as de tecidos. Outro 

setor que se beneficiou da crescente inversão de capitais externos, notoriamente 

britânicos – cujo na primeira metade do século XIX, na maioria das vezes, serviram para 

financiar os déficits do país – foi o ferroviário, especialmente nas áreas cafeeiras, que 

possibilitou um maior dinamismo a esse mercado, devido a um rápido escoamento da 

produção. Conforme descrito por Pereira (2015), a Inglaterra permaneceu hegemônica 

em relação às finanças brasileiras até o início do século XX. Especialmente nas décadas 

de 1850-1860 ocorriam investimentos externos diretos britânicos em ferrovias, moinhos 

e engenhos. Grande parte dos investimentos neste setor são de responsabilidade do 

Barão de Mauá. 

Mas mesmo com o relativo progresso da  indústria brasileira no Segundo Reinado, 

a mesma enfrentou grandes dificuldades, como citado por Ramos (2009): 

 

 

 

 Concorrência de produtos estrangeiros, principalmente ingleses, frente aos 

preços elevados dos produtos nacionais; 

 Falta de incentivo do governo imperial; 
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 Falta de mão de obra adequada; 

 Baixo poder aquisitivo da população brasileira; 

 Grande distância entre as cidades 

 

Convém pontuarmos que a indústria brasileira se desenvolvia lentamente35, junto 

com a produção cafeeria enquanto no mesmo período o mundo já dava largos passos 

em prol da industrialização e avanços do capitalismo. Na América do Norte, mais 

precisamente nos Estados Unidos - onde já se desenvolveu uma historigrafia na qual a 

consciência e da autonomia e da individualidade permitiu uma abordagem própria, 

enquanto os demais países o enfoque europeu representou uma posição de dependência 

- o petróleo surgia trazendo ascensão e o desenvolvimento do capitalismo e dos negócios 

modernos. Logo em suas primeiras décadas o petróleo forneceu ao mundo, que se  

industrializava, o querosene36, conhecido como “nova luz”, estendendo assim o dia de 

trabalho e também, de certo modo, a extensão de vida da população rural, pois devido 

ao alto preço e a precaridade da iluminação por óleo de baleia. No final dos anos de 1860 

os refinadores de óleo de carvão já haviam se transformado rapidamente em refinadores 

de petróleo bruto. Obviamente que nem tudo era apenas ascensão, pois enquanto o 

mercado de pertróleo crescia a uma taxa extraordinária, a quantidade de petróleo crescia 

a um ritmo muito maior. Calcula-se que a capacidade de refino era três vezes maior que 

as necessidades do mercado, o que levou a grandes flutuações no preço do produto, 

fazendo-os a despencar e provocando na nova  indústria a depressão. Ainda assim, ao 

fim da Guerra Civil americana, no ano de 1865, os Estados Unidos já passava por um 

período de expansão econômica maciça e de rápido desenvolvimento. Empresas de 

larga escala surgiram conjuntamente com os avanços tecnológicos e industrais. 

Somando-se a isso, uma intensa imigração e abertura do Oeste estadunidense 

favoreceram o rápido crescimento do mercado (YERGIN, 1992).  

 
35 Somente a partir de 1930 é que a indústria brasileira ganha verdadeiro impulso,por meio de políticas 
desenvolvidas pelo Estado visando a  industrialização, a partir deum processo que ficou conhecido na 
literatura econômica como  industrialização porsubstituição de importações. 
36John D. Rockefeller se tornou o homem mais rico dos Estados Unidos graças, sobretudo, à venda de 
querosene (YERGIN, 1992). 
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Yergin (1992), esclarece em seu livro “O petróleo”, que uma vez aberta a porta do 

comércio internacional o petróleo americano ganhou mercados no mundo inteiro – a 

verdade que o petróleo desde seus primeiros dias sempre foi um produto internacional. 

Na Europa, onde a  industrialização, o crescimento econômico e a urbanização sofria 

com a escassez de óleos e gorduras, o petróleo americano estimulou rapidamente o 

crescimento da demanda de produtos derivados do novo produto. Para termos uma maior 

sensibilidade sobre o rápido desenvolvimento  industrial europeu, podemos citar a Grã-

Bretanha a energia instalada proveniente do vapor em 1800 era de 10 mil Cavalos-Vapor, 

tendo passado a 1,29 milhão em 1850. O desenvolvimento tecnológico era tão intenso 

que o número de novas patentes subiu de 39 entre 1800 e 1820 para 156 na década de 

1840, ainda na indústria do algodão. Nas décadas posteriores as invenções a avanços 

tecnológico não cessaram, como vereremos no parágrafo a seguir (HOBSBAWM, 1998). 

Michael Faraday, em 1831, descobriu a indução magnética, nome que se dá ao 

fenômeno de produção de um circuito de corrente elétrica a partir de um campo 

magnético variável. Em 1838, o professor alemão Moritz Hermann Von Jacobi 

desenvolveu um motor elétrico. Na década de 1870 foi inventado o aço básico, de menor 

custo, quecausou uma queda de preço de cerca de 80% a 90% entre 1860 e 1895, 

levando a uma intensa substituição do ferro pelo aço nas ferrovias, na construção naval 

e nos armamentos. Já em 1878 Édison inventou a lâmpada de filamento e em 1879 foi 

desenvolvida a tração elétrica, permitindo a criação do trem elétrico e a construçãodos 

metrôs de Londres, Budapeste e Boston na década de 1890, por exemplo. Ainda na 

década de 1880 foram desenvolvidos também alternadores, transformadores e novos 

motores elétricos, e logo após foramfabricados cabos para transmissão a longa distância, 

isolantes e medidores, por exemplo (HOBSBAWM, 1998). 

No Brasil é verdade que a vinda da família real em 1808 também trouxe consigo 

uma série de medidas e incentivos, como a permissão para instalação de fábricas, 

manufaturas e empresas além de um alvará tratando da questão do privilégio  industrial 

aos inventores e introdutores de novas máquinas no país. Contudo, foi Irineu Evangelista 

da Souza, o Barão e Visconde de Mauá, uma figura pública de bastante importância 

durante o século XIX, o grande impulsionador da primeira manifestação  industrial do 

país, se envolvendo no comércio, desenvolvendo indústrias e adquirindo cargos públicos 
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no Brasil Imperial. Um homem considerado por muitos historiadores a frente de seu 

tempo, pois apesar das influências vindas da Europa para o Brasil, Mauá se preocupava 

com a necessidade de adaptação dessas teorias às questões locais, reconhecendo o fato 

do país ser novo37 e de grandes dimensões geográficas. Mauá então se destacava pela 

sua preocupação e posicionamentos diantes dos problemas nacionais. 

 

 

Figura 15: Retrato do Barão e Visconde de Mauá 

Fonte: JÚNIOR, 2022. 

 

Visconde de Mauá, como também era conhecido, iníciou sua carreria no comércio, 

alcançando certo prestígio na cidade do Rio de Janeiro, para onde se mudou após a 

independência do país em 1822. Entretanto, após visita à Inglaterra em 1840, onde teve 

contato com a indústria, em particular à fundição, decidiu que era momento se se dedicar 

a esse novo setor, visto que acreditava que esse era a transformação que o país 

necessitava para alcançar o progresso. Mauá estava inspirado pelo cenário de um país 

mais desenvolvido desde a Revolução  industrial. Então, em 1846, adquiriu a Companhia 

 
37Aqui foi considerada a colonização do país pelos povos europeus. 
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Ponta d’Areia, de fundição, onde iníciou sua trajetória como empresário (PEIXOTO, 

2018). 

 

Nas palavras de Celso Furtado:  

 

Em nossa história, aparecem muitas figuras de idealistas, mas apenas um dentre 

eles intuiu, desde meados do século XIX, que a chave para a modernização do 

Brasil estava na  industrialização. Essa é a singularidade de Mauá, que tentou 

antecipar de um século nossa inserção na modernidade. Ao rejeitarem sua 

liderança, os que mandavam no Brasil condenaram-nos ao subdesenvolvimento 

(FURTADO). 

 

No Rio de Janeiro, sede do Império, era visível o processo de modernização 

ocasionado pelo investimento e transformações da Era Mauá. Segundo Marques (2006), 

a cidade passou a contar com iluminação a gás, água encanada hotéis, jardins públicos, 

cafés e posteriormente bondes elétricos. Mesmo ainda a economia girando em torno do 

café, Irineu Evangelista de Souza aplicava seus investimentos em companhias de 

serviços públicos e de transporte, como a Companhia de Gás, que contribuiu fortemente 

para a iluminação do Rio de Janeiro. Além disso, também investiu em companhias de 

navegação a vapor, no Rio Grande do Norte e Amazonas, na introdução do telégrafo 

submarino no país, que possibilitava a comúnicação com a Europa e também nas 

primeiras ferrovias, como a estrada de ferro de D. Pedro II e a São Paulo Railway 

Company. A primeira estrada de ferro do Brasil, “a Baroneza”, foi inaugurada em 30 de 

abril de 1854, com a presença do Imperador D. Pedro II, que tinha como trajeto apenas 

quinze quilômetros delinha férrea ligando o Porto de Mauá na Baía de Guanabara até 

raiz da Serra de Petrópolis,localizada na cidade do Rio de Janeiro.A partir de 1850 o 

Brasil passou a incentivar a expansão ferroviária com a finalidade de proporcionar o 

crescimento da economia agroexportadora e tornar mais volumosa a entrada de 

investimentos estrangeiros no país, especificamente provenientes da Inglaterra (CARMO, 

2014). 
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Figura 16: Primeira locomotiva oficialmente a trafegar no Brasil. Inaugurou a Estrada de 

FerroBarão de Mauá, em 1854. 

Fonte: CARMO (2014). 

 

Mauá era liberal e estava muito atento aos debates econômicos. Acreditava na 

importância da liberdade e da iniciativa individual do mercado para se alcançar o 

desenvolvimento do país, criando condições para o surgimento de indústrias. Tinha uma 

visão negativa da intervenção do Estados38 nos moldes da crítica dos clássicos à política 

mercantilista do século XVIII. Para isso também era antiescravagista - embora o 

envolvimento de suas casas comerciais com o tráfico negreiro, como apontam alguns 

historiadores. Contudo, aplicava a defesa do liberalismo em uma sociedade social e 

economicamente atrasada, isto é, a promoção da indústria e a crítica da escravidão em 

um país cuja economia era basicamente agrária, mercantil e escravista. Possivelmente 

esse foi o principal motivo para que forças políticas internas e externas tenham se sentido 

ameaçadas e por esse motivo teriam sabotado suas iniciativas, o levando à falência 

 
38As contradições de Mauá esbarram em especial o ponto sobre a participação do Estado na economia, 
visto que em sua autobiografia Mauá deixa claro que em praticamente todos seus importantes 
empreendimentos há algum tipo de participação do Estado. Além disso, Gambi & Consentino (2017) 
também relembram em seu artigo, que Mauá não era simpático à concorrência em seus negócios, quando 
o Estado forneceria concessões à outras companhias. 
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(PEIXOTO, 2018; GAMBI & CONSENTINO, 2017). Sob pressão dos cafeicultores e dos 

comerciantes ingleses, que se sentiam ameaçados pela euforia  industrial, o governo 

brasileiro reformulou a política econômica e estabeleceu via a Tarifa Silva Ferraz, de 

1860, redução das taxas alfandegárias, o que desestimulou novos empreendimentos. 

Mauá então foi perdendo seus empreendimentos para capitais estrangeiros. 

Nada obstante, Mauá também via a agricultura como setor essencial para se 

alcançar o desenvolvimento do país. Isto porque o Brasil sendo eminentemente agrícola, 

quase sem indústrias, necessitava que esse setor não entrasse em decadência, se 

atualizando com novas tecnologias. Mauá também se debruçou na questão da moeda, 

câmbio e crédito, como demonstrado em seu texto de 1878, “Exposição do Visconde de 

Mauá aos Credores de Mauá e C. e ao Público”. A cerca do que tange esse trabalho, 

Mauá acreditava que a instabilidade do valor da propriedade agrícola, fundada no 

trabalho escravo, era o principal motivo do retraimento da oferta de crédito. Entendia que 

agricultores possuíam privilégios frente ao crédito e ao terem acesso a esse capital, 

muitas vezes investem em setores improdutivos, fazendo com que o agricultor não 

conseguisse recuperar seus investimentos e cumprir com seus compromissos. Dessa 

maneira, acreditava que não deveria existir diferença entre o crédito agrícola e o 

comercial, os dois deveriam ser concedidos nas mesmas condições, afim de retomar a 

confiança dos capitalistas, afinal aqueles que investem em setores produtivos e cumprem 

com suas obrigações financeiras mantendo uma boa reputação no mercado, a confiança 

dos capitalistas, estará garantindo oferta de crédito a boas taxas de juros em pró de novos 

investimentos. 

Por fim, sobre Mauá é importante pontuarmos que há um choque entre seus 

princípios liberais e a realidade que o país se encontrava, o que o colocava seus 

discursos em frequente questionamento. Havia um paradoxo entre a dependência que 

seus negócios tinham do Estado e as restrições que ele colocava à concorrência com 

seus ideais liberais. Mas é justo pontuar que não seria possível aplicar todos seus 

principios em uma economia escravista e sociedade de Corte. O que condiz com a visão 

de Gambi & Consentino (2017), onde o progresso econômico para Mauá passava não só 

pela motivação da liberdade da iniciativa individual, mas como também na associação de 

obtê-la. 
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4.3.1. A substituição de mão de obra escrava para o trabalho assalariado 

no Brasil 

 

Como já descrito, ainda é possível se considerar que se até a metade do século XIX 

o Brasil tinha sua economia baseada em um sistema agrário arcaico, dependente da 

exportação de produtos primários e baseado no trabalho escravo. Após 1850, quando a 

Lei Eusébio de Queirós aboliu o tráfico nacional39, uma  industrialização ainda que tímida, 

começou a surgir em solo brasileiro, sobretudo através dos investimentos do Barão de 

Mauá, como vimos anteriormente. Mas ainda era necessário se pensar em substituir essa 

mão de obra escrava e também se havia um debate que englobava novas forma de 

distribuição de terras, já que entre 1822 e 1850 a posse tinha se tornado a única forma 

de aquisição e domínio das terras brasileiras. Havia uma necessidade de ordenação 

jurídica, revalidando as concessões sesmarias40 e legitimação de tais posses.  

Dessa maneira, coincidindo com a Lei Eusébio de Queirós, no mesmo ano houve a 

criação da Lei de Terras, a lei 601 de 1850,primeira tentativa de organizar a propriedade 

privada e rural no país. Cavalcante (2005) cita em seu artigo que “era necessário que o 

escravo deixasse de ser mercadoria rentável e que a terra assumisse esse papel”, 

entretanto, para que isso ocorresse era necessário financiamento para substituição do 

trabalho escravo por trabalhadores assalariados, também era necessário que terras só 

pudessem ser adquiridas através de compras e não mais posses ou concessões. 

Promulgada a Lei, todas as medidas foram estabelecidas, todavia, a elite e política e 

econômica do país (grande parte fazendeiros) permaneceu adquirir suas terras sem 

controle do Estado, forjando documentos. Em suma, a Lei de Terras reafirmou e 

estimulou a tradição latifundiária brasileira, além de ter sido concebida posteriormente 

 
39Importante destacar que entre 1840 e 1850 entraram cerca de 500.000 escravos no país e considerando 
a decadência de culturas da região norte do país (cana-de-açúcar, tabaco e algodão) e o fortalecimento da 
economia centro-sul (através do café), gerou-se um tráfico interprovincial de escravos após a promulgação 
das Leis Eusébio de Queirós e de Terras, o que mostrou que o trabalho escravo não foi completamente 
substituído pela Imigração (CAVALCANTE, 2005). 
40Prática portuguesa largamente utilizada no Brasil, onde lotes de terras distribuído a um beneficiário, em 
nome do rei de Portugal, com o objetivo de cultiva-los. Muitos viam o regime como principal responsável 
pela miséria e pelo atraso da agricultura do país (CAVALCANTE, 2005). 
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como apenas uma forma de evitar o acesso à propriedade de terra por parte dos futuros 

imigrantes, como veremos a frente. 

Ainda havia o fator que exigia soluções: na medida em que o café se expandia a 

questão da mão de obra necessitava de uma resolução. O processo de expansão 

cafeeira, a partir da década de 1850, necessitava de mão de obra. É nesse contexto que 

seinsere o movimento de transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil. 

Sobre a alternativa para substituição da mão de obra escrava, o projeto consistiu na 

atração de mão de obra europeia para vir trabalhar nas fazendas de café. Não se utilizou 

primeiramente a mão de obra escrava como livre pelo preconceito dos grandes 

fazendeiros em considerar os escravos e ex-escravos como seres inferiores e também 

porque era duvidoso que, após anos de servidão, os escravos estivessem dispostos– 

como poderemos ler nos versos a seguir, escritos por um ex-senhor de escravos e 

publicado no livro de Mattos (2013). Os brasileiros, após a abolição, trabalhavam como 

diaristas, carreteiros, e empregados domésticos, mas geralmente não como 

trabalhadores nos cafezais. 

 

Fui ver pretos na cidade 

Que quisessem se alugar. 

Falei com essa humildade, 

Negros, querem trabalhar? 

Olharam-me de soslaio 

E um deles, feio, cambalai 

Respondeu-me arfando o peito: 

- Negro, não há mais não 

Nós tudo hoje é cidadão, 

O branco que vá p’ro eito. 

 

Assim, considerando em especial o primeiro ponto apresentado (da argumentação 

racista da classe dominante brasileira) a solução para o Brasil era europeizá-lo o mais 

rápido possível (FAUSTO, 2006). A imigração europeia se apresentou dois momentos 

distintos: 
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 Em um sistema de parceria, onde o imigrante recém chegado à fazenda já 

começava devendo as despesas pagas pelo fazendeiro, como passagens, 

ferramentas e alimentação; 

 E a imigração subsidiada onde o governo brasileiro ou até mesmo o provicial 

arcavam com as despesas do imigrante e de sua família, pagando-se a esse 

um salário fixo. 

 

O sistema de parceria revelou-se inviável pouco após sua implantação, pois o 

sistema ainda pautado em ideais escravistas, como as péssimas condições de moradias 

que os trabalhadores eram expostos, até mesmo castigos e prisões, acabou gerando 

inúmeros conflitos e sublevações. Essa situação fez até mesmo que Estados alemães e 

italianos proibessem durante um período a emigração para o Brasil. Segundo, Santos & 

De Araujo (2011), o fracasso do sistema de parceria para solucionar a questão da mão 

de obra só foi resolvido a partir de 1870, quando o governo assumiu todos os gastos com 

o transporte e os fazendeiros assumiam todos os gastos doimigrante durante o seu 

primeiro ano na fazenda, como também colocavam terras a disposição para que os 

imigrantes cultivassem produtos de subsistência. Essa imigração subsidiada, com o 

crescente declínio do trabalho escravo, sobretudo nas décadas de 1870 e 1880, ganhou 

escala acentuando-se assim a entrada de imigrantes no país, como destaca a tabela a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Entrada de Imigrantes 

 

Decênios Brasil São Paulo 
% São Paulo 

sobre o Brasil 

1850-59 108.045 6.310 5,8 
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1860-69 106.187 1.681 1,6 

1870-79 203.961 11.730 5,7 

1880-89 453.788 183.349 40,1 

Totais 871.981 203.070 23,3 

 

Fonte: LIMA, H. F. 1970 in: MARQUES, 2006. 

 

O trabalho assalariado passa a predominar e o movimento abolicionista toma corpo 

através de várias leis posteriores a 1870, tais como: a Lei de Ventre Livre que declarava 

livre todos os filhos de escravos nascidos a partir desta data e a Lei do Sexagenário que 

libertava todos os escravos maiores de 60 anos. A transição do trabalho escravo para o 

trabalho livre se concretiza em 13 de maio de 1888, com a libertação de todos os 

escravos através da Lei Áurea (SANTOS& DE ARAUJO, 2011). 

Nos últimos anos do Império a imigração, em especial para São Paulo, saltou de 

aproximadamente 6.500 em 1850 para mais de 183 mil em 1889. Neste ultimo ano, os 

italianos, segundo FAUSTO (2006), constituíram quase 90% do total de imigrantes. O 

autor também destaca quea colheita do café em 1888, que seguiu à abolição da 

escravatura em maio daquele ano, pode ser feita sem problemas de mão de obra 

disponível.  
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Figura 17: Fotografia do passaporte da família Arturo Brussi, imigrantes italianos da 

classe média 

Fonte: de FAUSTO, 2006. 

 

Figura 18: Fotografia do passaporte de imigrante lituano, trabalhador da fazenda 

Pitangueiras, São Paulo, 1926. 

Fonte: de FAUSTO, 2006. 
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Depois da imigração de trabalhadores do norte da Europa (em especial Itália), 

outros lugares como da Europa Oriental, Espanha,Japão e Oriente Médiotambém 

importaram mão de obra para o país. O processo ficou conhecido por "Grande Imigração", 

e durou dasduas últimas décadas do século XIX até as três primeiras do século XX. Devido 

a expansão cafeeira, São Paulo foi o estado que recebeu grandes levas de imigrantes de 

vários países e continentes, num verdadeiro movimento de massa, o que alterou 

profundamente a composição e a distribuição da população do Estado (SILVA, 2015). 

O que levou milhões de europeus à imigração brasileira foram os avanços do 

capitalismo industrial e da decomposição da pequena propriedade agrária na Europa, 

colapso da indústria artesanal. No Brasil, esse processo de transição da mão de obra 

escrava para o trabalho assalariado, através, em especial, da imigração europeia, 

exerceu grandes impactos nas relações de trabalho ao mesmo tempo em que ampliou o 

mercado interno, gerando cerca diversificação econômica, possibilitou a intensificação 

da urbanização, além de introduzir novos hábitos e valores culturais na sociedade 

brasileira.  

Nas ultimas décadas do século XIX, com a entrada do trabalho livre, foi possível 

verificar uma maior complexidade da sociedade brasileira, emergindo uma importante 

burguesia cafeeira paulista, mais empresarial e que se utilizava de mão de obra 

assalariada. Grupos médios e urbanos também se diversificaram, podendo-se observar 

uma mui perceptível expansão no número de profissionais liberais, como médicos, 

advogado e engenheiros. A massa de trabalhadores também se intensificou, tanto de 

brasileiros quanto de estrangeiros, emergindo transformações de uma época onde as 

relações escravistas de produção estavam definitivamente condenadas (MARQUES, 

2006). 

A economia cafeeira desempenhou um papel importante para o desenvolvimento 

do capitalismo no Brasil. Retomemos a tabela 2, onde podemos analisar a ascensão 

cafeeira (e também de outros insumos, como borracha) após a substituição do trabalho 

escravo pelo assalariado: 

 

 

Tabela 6:Exportação de mercadorias no Brasil (em %) a partir de 1850 
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Decênio Total Café Açúcar Cacau 
Erva-

mate 
Fumo Algodão Borracha 

Couros 

e Peles 

1841 - 

1850 
88,2 41,4 26,7 1,0 0,9 1,8 7,5 0,4 8,5 

1851 - 

1860 
90,9 48,8 21,2 1,0 1,6 2,6 6,2 2,3 7,2 

1861 - 

1870 
90,3 45,5 12,3 0,9 1,2 3,0 18,3 3,1 6,0 

1871 - 

1880 
95,1 56,6 11,8 1,2 1,5 3,4 9,5 5,5 5,6 

1881 - 

1890 
92,3 61,5 9,9 1,6 1,2 2,7 4,2 8,0 3,2 

1891 - 

1900 
95,6 64,5 6,6 1,5 1,3 2,2 2,7 15,0 2,4 

 

Fonte: COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL, L. 1953 in: FAUSTO, 2006. 

 

As culturas do açúcar e também do algodão permitiriam uma estrutura urbana 

mínima para a economia cafeeira, da mesma forma que o café escravista promoveu uma 

certaorganização territorial da economia e das cidades. Entretanto, depois da imigração 

o capital cafeeiro era ao mesmo tempo industrial e mercantil, pois após sua expansão 

passou a incluir atividades de beneficiamento, como serviços de transportes (estradas de 

ferro, portos, etc.), atividades comerciais (armazéns, comércios atacadistas ou de 

importação e exportação) e financeiras (bancos). Além do mais, a acumulação cafeeira 

foi em grande medida, a acumulação urbana pois essa absorveu boa parte da força de 

trabalho imigrante e exigiu a importação de meios de produção (trilhos, materiais de 

construção, equipamento ferroviário e portuário, etc.). Quanto mais avançava o processo 

cafeeiro mais independentes se tornavam todas essas atividades urbanas, gerando uma 

intrincada rede de conexões econômicas, financeiras e de serviços. 
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E é nesse contexto, de um capital cafeeiro predominantemente mercantil - 

financeiro, cuja reprodução amplia progressivamente a divisão social do trabalho e impõe 

o crescimento do seu segmento urbano, que o trabalho assalariado conseguiu manter a 

produção agrícola de escala com uma divisão de trabalho mais racional e administrado 

de forma mais centralizada, o que garantiu as condições para continuidadeda economia 

cafeeira, baseadas no que havia sido realizado via trabalho escravo, mas de forma muito 

mais exponencial, alcançando, como dito anteriormente, a ampliação de diversas 

atividades econômicas e também de produção (SILVA, 2015). 
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5. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao estudarmos a história do desenvolvimento das sociedades humanas é notório 

que essa evolução se deu através da apropriação de energia, isto é, pela transformação 

de energia livre, disponível no meio ambiente, em energia útil. Em especial se 

compararmos o nível de consumo energético humano com os demais organismos. 

Se levarmos em conta que há até cerca de 780 mil anos, em tempos de Homo 

Habilis, quando a captura de energia se dava quase que exclusivamente via caça e coleta 

de alimentos,quando nosso consumo energético não passava dos 3.000 kcal/dia, 

poderemos afirmar que a existência humana só foi possível quando essa se envolveu 

racionalmente com o meio ambiente. De fato, este tipo de envolvimento mais inteligente 

com o meio somente foi possível quando nossos ancestrais passaram a exercer controle 

sobre os usos do fogo, através da fabricação artificial do mesmo, via processos de fricção 

rocha-rocha ou graveto de madeira-rocha ou ainda graveto de madeira-graveto de 

madeira, em tempos do Homo Erectus, há cerca de 500 mil anos. Isso porqueo fogo, 

além de nos possibilizar um maior aproveitamento energético dos alimentos,foi capaz de 

nos tornar mais ágeis frente aos demais predadores. 

 Com tratos digestivos menores e uma otimização do tempo para digestão dos 

alimentos, foi possível ao humano o desenvolvimento de certas capacidades cognitivas, 

o que, em princípio, derivou num cérebro maior, com maior capacidade de realizar as 

sinapses nervosas (tão fundamentais, por exemplo, na determinação da velocidade e 

reação diante das mais diversas situações – como, quiçá, o ataque de um Tigre-dente-

de-sabre). 

Já há cerca de 10 – 30 mil anos, em vez de competir com os demais predadores, 

enormes extensões de terra ficaram disponíveis para o homem, além de ser adicionada 

uma importante variável ao suprimento energético humano: a força animal. Tal período, 

no seio da explosão cultural do Paleolítico Superior, é chamado de Revolução Neolítica, 

ou Agrícola, e durante esse período povos que não aderiram à domesticação de animais 

em prol do cultivo de grãos e de plantas diversas comestíveis, foram substituídos por 

aqueles que já praticavam tais atividades, florescendo assim as primeiras grandes 

civilizações por volta de 6.000 A.C. 
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Se o surgimento das primeiras civilizações é sinônimo de um marco energético 

importante na história do desenvolvimento humano, quando foi possível o aumento de 

estoques e a diversificação de alimentos, somente com o surgimento desse núcleos 

sedentários é que se adiciona à história da energia, na perspectiva humana, o trabalho 

escravo: alicerce para consolidação e expansão das civilizações. 

Conforme descrito por Mattos (2013), o conceito escravo pressupõe uma espécie 

de morte social, um rompimento violento de todas as relações de inserção e 

personalidade social do indivíduo capturado, que ressurge como escravo em outra 

sociedade, sem qualquer direito ou identidade. Ao longo do presente estudo foi possivel 

reconhecermos todas essas considerações, afim de enfatizar o que foi dito na justificativa 

desse trabalho: que para se romper a estrutura racista, em especial no Brasil, é 

necessário um letramento racial multidisciplinar, onde a área de energia possui suma 

relevância dado a sua gama de temas e impactos na história da sociedade como um 

todo.  

Também foi possível verificarmos que apesar de impulsionar as civilizações e de 

ampliar o alcance de um grupo dominante, a escravidão não alterou os príncipios da 

organização social e nem mesmo trouxe incrementos de energia, já que, conforme 

análise de Wikander (2008), a escravidão é apenas um jogo de soma zero, no qual a 

energia é passada do trabalhador ao seu senhor. Outrossim, em uma sociedade 

escravista é inibida a introdução de inovações tecnológicas que possam aumentar a taxa 

de excedentes, além do capital investido em escravos limitara compra de insumos 

produtivos, como máquinas ou fertilizantes. 

Até a era Pré- industrial, o crescimento econômico era limitado à fotossíntese (seja 

para alimentação da população, seja para a produção de madeira, principal insumo 

energético do período) e à força dos músculos. Foi somente com o advento da máquina 

à vapor que se inicia uma maior apropriação de energia, com maiores rendimentos. 

Sendo assim, a transição de um sistema baseado no uso predominante de energias 

fósseis foi muito mais dramático do que a passagem de caçadores-coletores para 

sistemas agrícolas sedentários (Revolução Neolítica), pois a principal fonte de energia 

nos sistemas de produção e satisfação das necessidades humanas deixou de ser o fluxo 
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de radiação solar, passando para a utilização das reservas mineralizadas de energia 

depositadas na crosta da Terra (os combustíveis fósseis). 

As novas fontes de energia fósseis levaram a Revolução industrial e essa criou mais 

mercados consumidores, modificando as relações de trabalho. Assim, se entre a 

Revolução Neolítica até a Revolução  industrial a escravidão foi capaz de reforçar 

instituições (como os Estados), de promover o crescimento econômico e a divisão de 

sociedades, expandindo necessidades e que impulsionando novas formas de 

apropriação de energia, tudo é desfeito com o advento dos combustíveis fósseis, ao longo 

do século XIX.  

Apesar de todas as argumentações que foram citadas, a partir do desenvolvimento 

do presente trabalho, não foi possível depreender que o regime escravista e seu correlato 

volume de produção inserida no sistema capitalista, por volta de 1850 (ou seja, em fins 

da 1ª Fase da Revolução  industrial), passou a obstaculizar as exigências de acumulação 

iniciadas com a estrutural transformação na economia mundial decorrentes do advento 

dos combustíveis fósseis e lógica de acumulação capitalista. Isto porque, apesar da 

semelhança cronológica dos fatos, não se conseguiu, através de bibliografia levantada, 

se conectar a relação de causa e efeito dos fatos.  

Ainda assim, utilizando como exemplo o fim das práticas escravistas nas colônias 

do Continente Americano, foi possível observar que mesmo num quadro de competição 

internacional, no qual se destacavam as principais nações Europeias, a colonização, 

movida pelo trabalho compulsório, não provocou modificações muito sensíveis nos 

regimes produtivos do continente americano. Isso porque a permanência de regimes 

escravistas limitava o modo de produção capitalista, afinal, o capital mercantil sem a 

formação de mercado interior e formação de força de trabalho livre resultava apenas em 

formas usuárias de riquezas e, no máximo, em sua própria perpetuação. 

A aceleração da produção industrial, ligada a uma série de aprimoramentos de 

inventos, como a máquina a vapor (em 1763), explica de forma mais contundente, em 

boa medida, a mudança da posição dos reinados europeus diante do escravismo, 

defendido na época mercantilista e, subsequentemente, vigorosamente combatido no 

século XIX, dado o interesse geopolítica europeia no sentido de se apoderar, 
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eventualmente na íntegra (ou o mais próximo possível disto), dos atraentes (por serem 

tipicamente amplos) mercados potenciais americanos. 

Também foi possível estudarmos que, se em toda América Latina, ainda que com 

variações, se presenciou o trabalho compulsório (isto é, diferentes das formas de trabalho 

compulsório predominaram na América espanhola), no Brasil uma delas foi hegemônica: 

a escravidão de africanos. E as razões da opção do escravo africano ao indigena foram 

muitas. Entre elas podemos destacar que além dos indígenas possuírem uma cultura 

incompatível com o trabalho intensivo e compulsório (pois os mesmos só estavam 

acostumados a trabalhar garantindo o necessário para sua subsistência), as noções de 

trabalho contínuo, ou produtividade, não faziam parte do cotidiano dos mesmos. Além 

disso, a resistência indigena, assim como o seu extermínio dado as epidemias trazidas 

pelos colonos, impossibilitaram a criação de uma solução alternativa para permanência 

da escravidão nesses povos. 

Os colonizadores tinham conhecimento das habilidades dos negros e ao final do 

século XVI, não apenas o comércio negreiro estava pronto, como também vinha 

demonstrando sua lucratividade. Apesar das fugas individuais ou em massa, negros, 

diferentemente do que ocorrera com os indigenas, estavam fora de seu continente, logo 

apesar de toda resistência criada, como quilombos, os escravos africanos ou afro-

brasileiros não tiveram condições de desorganizar o trabalho compulsório imposto.  

Mas após a Independência, em 1822, o governo brasileiro passou a enfrentar as 

pressões para o fim do do tráfico de escravos por parte da Inglaterra, a quem dependia 

economicamente. E nesse jogo de interesses, sem dúvida a Inglaterra era a potência 

dominante. A escravidão foi abolida em todo império britânico em 1833, dessa maneira, 

todo o produto vindo das Américas Inglesas já se realizavam a custos de mão de obra 

livre. Ainda com esse panorama, não é possível afirmarmos que foi a necessidade de 

aumento da produção e abertura de mercado que culminou no fim do trabalho escravo 

no Brasil, mas com o presente estudo, podemos analisar toda a narrativa que estabeleceu 

o fim da escravidão no páis. Como por exemplo, mesmo com esse panorama de 

supremacia inglesa, por ser a única monarquia ainda implantada na América do Sul, entre 

várias etapas e Leis não cumpridas, apenas em 1850 o governo brasileiro aprovou a Lei 

Eusébio de Queirós extinguindo de vez o tráfico de escravos, o que comprometeu a 
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produção do país pelos próximos 38 anos, uma vez que a taxa de crescimento da 

população escrava no Brasil era negativa.  

Ainda que não possamos afirmar que o início do sistema capitalista de produção 

seja o principal propulsor do fim da escravidão no Brasil, não podemos deixar de notar, 

através da bibliografia presente neste trabalho, que até a metade do século XIX o Brasil 

tinha sua economia baseada em um sistema agrário arcaico, dependente da exportação 

de produtos primários e baseado no trabalho escravo. Após a liberação de capitais que 

eram utilizados na compra de escravos, a economia brasileira experimentou uma intensa 

atividade de negócios e especulação, a chamada Era Mauá (devido ao 

empreendedorismo de Irineu Evangelista de Souza – o Mauá). A partir de então foi 

possível se perceber que o grande problema do fim escravidão é que esta estava 

associada, frequentemente, à restrição de oferta e não ao limite que ela representava à 

constituição de um mercado interno. 

O Barão de Mauá era a personanificação do capitalismo no Império, mesmo com 

suas ambiguidades de comerciante, banqueiro, proprietário rural e político, de todas suas 

fases a mais importante é seguramente a  industrial. Mauá defendia a liberdade do 

mercado e o lucro como veículo de distribuição de bens e bem-estar social, além desse 

ser propulsor de novas riquezas. Também entendia que o Estado deveria trabalhar como 

um emissor de regras e normas, mas nunca como concorrentes das empresas. E 

principalmente, defendia que os homens deveriam transformar os recursos de tráfico de 

africanos em capitais produtivos.  

Mas apesar do lema do Visconde de Mauá ser que “o melhor programa econômico 

do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, 

trabalham e consomem”, durante o presente trabalho foi possível se perceber a paradoxo 

entre os princípios liberais discursados por Mauá e a realidade da economia brasileira, 

visto que todos os investimentos recebidos pelo Império para que seus empreendimentos 

vieram à tona. Como descrito por Gambi & Consentino (2017) “Mauá era uma figura 

ambígua, produto de uma sociedade também ambígua, capaz de produzir coerência nas 

idéias monetárias, mas contradições entre a filosofia liberal e a prática dos negócios. O 

liberalismo de Mauá extraído de sua Autobiografia era eminentemente pragmático e 

como tal eivado de contradições.” 
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Não obstante, fica inegável que foi através dos investimentos inicialmente 

realizados por Barão de Mauá que uma industrialização ainda que tímida começou a 

surgir em solo brasileiro, entretanto ainda era necessário se pensar em substituir essa 

mão de obra escrava e ademais se havia um debate que englobava novas forma de 

distribuição de terras. Então, coincidindo com a Lei Eusébio de Queirós, houve a criação 

da Lei de Terras,a primeira tentativa de organizar a propriedade privada e rural no país. 

Cavalcante (2005) cita em seu artigo que “era necessário que o escravo deixasse de ser 

mercadoria rentável e que a terra assumisse esse papel”, mas para que isso ocorresse 

era necessário financiamento para substituição do trabalho escravo por trabalhadores 

assalariados. Também era necessário que terras só pudessem ser adquiridas através de 

compras e não mais posses ou concessões, todavia, como foi possível estudarmos nesse 

trabalho,a Lei de Terras somente reafirmou e estimulou a tradição latifundiária brasileira, 

além de ter sido concebida posteriormente como apenas uma forma de evitar o acesso à 

propriedade de terra por parte dos futuros imigrantes. 

Completo essas considerações trazendo o que Furtado (2009) descreve sobre o 

dinamismo da Revolução industrial. O economista divide tal a revolução em etapas, 

sendo a primeira concentrada em redução de custos, a base para a oferta, e a segunda 

na tecnologia para corrigir a inelasticidade da mão de obra. Assim, a primeira fase do 

desenvolvimento industrial se caracteriza por um aumento da participação da  indústria 

de bens de capital, em especial de equipamentos. Já a segunda fase é marcada pela 

necessidade de atrair pessoas com experiência técnica superior, onde o foco passar a 

ser o avanço tecnológico, onde se precisava de técnicos. Dessa forma, a maneira de 

crescimento da era mercantilista e de expansão de novas frentes de comércio, mesmo 

que através da violência, vai dando lugar a um novo estilo, uma dinâmica que resulta das 

próprias transformações internas do “novo” sistema econômico.  

Com a investigação do período Mauá no Brasil, entre 1850 a 1889, o leitor pode 

acometer que é possível conectar tal período com a primeira fase descrita por Furtado 

(2009). Entretanto, isso não poderia ser de fato associado, por conta da produção 

industrial não ser o principal pilar econômico dentro do modelo brasileiro. Assim assim, a 

redução de custos de produção gerada após a libertação dos escravos em 1850, o capital 
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liberado na mão de obra escrava, foi possível a primeira nova onda de prosperidade  

industrial ao país, mesmo que ainda muito tímida. 

Já o segundo movimento é possível conectar com o processo que ocorrerá após o 

a imigração de mão de obra europeia. Entretanto é importante pontuarmos que como 

mencionado por Fausto (2006), os fazendeiros paulistas não se voltaram para o imigrante 

porque acreditavam nas virtudes ou maior rentabilidade do trabalho livre, mas porque a 

alternativa do escravo desaparecia e era preciso dar resposta a este problema. Ainda 

assim, dentro do período estudado, apenas o trabalho agrícola assalariado havia 

conseguido manter a produção agrícola de escala com uma divisão de trabalho mais 

racional e administrado de forma centralizada, garantindo as condições de continuidade, 

baseadas no que havia sido realizado via trabalho escravo (conforme pudemos analisar 

na tabela 2 contida na quarta parte desse trabalho).  

Em suma, com o presente estudo foi possível afirmarmos que após a descoberta 

dos combustíveis fósseis o regime escravista passa somente a ser um processo moroso, 

tipicamente ineficiente pela perspectiva energética, impossibilitando ascensões 

tecnológicas, além de obstruir os meios de baratear o custo da reprodução da força de 

trabalho. Mas ainda assim, não é possível afirmarmos que a dependência do trabalho 

escravo se transformou na dependência dos combustíveis fósseis, mesmo com esses 

possibilitando um retorno energético sobre o investimento muito mais elevado, em 

especial se considerarmos as restrições advindas do ambiente natural e do trabalho 

humano. Isso ocorreu pois o levantamento apresentado somente demonstrou de forma 

narrativa a semelhança cronológica dos eventos, mas não associou se de fato a 

libertação dos escravos nas Américas, ao longo do século XIX, e início da utilização de 

combustíveis fósseis possui forte ligação. Isto é, se o fim da escravidão foi uma forma de 

aumentar a apropriação de energia. 

Apesar disso, o estudo se mostra bastante pungente na luta antirracista do país, 

pois trás em si outras perspectivas da utilização de escravos e também do fim da mesma, 

no ambito energético, área tão importante para a compreensão das relações sociais por 

sua pluridisciplinaridade. Mesmo que a hipotese-chave não tenha sido comprovada, a 

sua relevância para uma transformação das estruturas hierarquicas da sociedade 

brasileira é bastante forte, visto que para que essa tranformação ocorra é necessário 
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relermos a nossa história através das marcas deixadas pela escravidão de populações 

indigenas e africanas para constituir a nossa base produtiva após a colonização européia, 

mas que perpetua sobre nossas relações até os dias atuais. 
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6. ANEXO – Fotografias da escravidão no Brasil e no continente Americano 

 

 

Figura 19: Escravidão doméstica no Rio de Janeiro. 

Autor: Frères, 1839 

 

 

Figura 20: Festejo – Rio de Janeiro. 

Autor: Frères, 1839 
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Figura 21: Cenas de trabalho – Rio de Janeiro. 

Autor: Frères, 1835 
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Figura 22: Paisagem urbana no Brasil. 

Autor: Harring, 1552 

 

 

Figura 23: Escrava recebendo punição. 

Autor: Harring, 1555 



83 
 

 

Internal 

 

Figura 24: Inspeção de negros. 

Autor: Harring, 1562 

 

 

 

Figura 25: Plantação de batata doce no estado da Carolina do Sul, EUA. 

Autor: Moore, 1862 
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Figura 26: Leilão e venda de negros, Whitehall Street, Atlanta, Georgia, 1864. 

Autor: Bernard, 1864 
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Figura 27: Ação dos espanhóis sobre a população indígena. 

Fonte: Mundo Educação [200-?]). 

 

 

Figura 28: Ação dos espanhóis nas Américas. 

Fonte: History Channel Brasil, 2016 
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Figura 29: As Costas Açoitadas. 

Autor: Rouge, 1863 

 

 

Figura 30: Bola de ferro. 

Autor: Dazeley  
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