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RESUMO 

Tese de doutoramento em Historiografia que procurou na obra do historiador fluminense João Luís 

Ribeiro Fragoso (um estudo essencialmente bibliográfico) pesquisar sua fase de formação marxista 

em que este estudou, notadamente em sua dissertação de metrado defendida na UFF em 1983, o 

sistema agrário-escravista e exportador do município de Paraíba do Sul-RJ, sobretudo no séc. XIX, 

procurando apontar neste sistema, em sua técnica agrícola de uso extensivo do solo, relações de 

produção não capitalistas. Apesar do foco neste corte temático, a obra de João Fragoso foi, a 

princípio, entendida em conjunto, apresentando duas fases, a marxista (de 1976 a 1987), que é a 

primeira, quando de sua formação enquanto historiador, e a segunda (de 1987 em diante), a de um 

historiador das “elites” (segundo ele mesmo define). Nesta segunda fase, identificamos o 

historiador em questão como compondo com outros três historiadores fluminenses (Manolo Garcia 

Florentino, Maria de Fátima da Silva Gouvêa e Maria Fernanda Baptista Bicalho) uma corrente 

historiográfica, sobretudo de estudos coloniais brasileiros, que denominamos de Antigo Regime 

nos Trópicos (ART). Corrente que identificamos de tendência culturalista e de influência pós-

moderna que procura rivalizar, nos estudos de história colonial, principalmente com outra corrente 

historiográfica, que lhe antecede no tempo e que denominamos de Antigo Sistema Colonial (ASC – 

marxista, de predominância paulista e que se destacam os historiadores Caio Prado Júnior. e 

Fernando Antonio Novais). Olhando-se para essas duas “escolas” interpretativas, foi-se verificado 

que os estudos econômicos coloniais (podendo se estender à monarquia) estiveram no centro das 

principais discussões, haja vista estes estudos predominarem dentre os principais nomes do ASC. 

Dos pesquisadores do ART, João Fragoso foi o que se especializou, em sua carreira, em História 

econômica, sendo assim, utilizamo-nos de seus estudos para se proceder a uma detalhada 

comparação entre as duas correntes. A especificidade de sua primeira e breve fase foi privilegiada 

nesta tese – um estudo de caso – porque seu principal objetivo foi formular uma definição para 

Historiografia (entendida como uma subárea da História), e a obra/carreira de Fragoso, em contato 

com seu contexto social, serviu-nos como uma espécie de “laboratório” para aplicarmos a validade 

de nossa definição de Historiografia, por ser possível observar de forma privilegiada, e 

concomitante, o momento de sua formação e o instante da mudança de orientação teórica em 

relação a esta formação – os prováveis porquês de suas escolhas etc. Para ser possível captar, de 

forma robusta, na dinâmica de seu tempo presente, o momento da transição epistemológica do 

historiador João Fragoso, pensadores de importância reconhecida na relação, em resumo, entre a 

formação de um intelectual, seu grupo de atuação e a sociedade ao qual está inserido, Pierre 

Bourdieu e Antonio Gramsci, foram abordados – seus principais conceitos e teorias. E dando 

sustentação teórica à definição de Historiografia formulada pela tese, foi abordado o que dizem a 

respeito, pelo seu grau de sofisticação e pertinência ao tema, importantes historiadores: Julio 

Aróstegui, Josep Fontana e José Jobson de Andrade Arruda. Por último, finalizando, a palavra 

“contexto”, em comparação com o termo “conjuntura”, foi nesta pesquisa definida e utilizada como 

um importante conceito (o que foi devidamente esclarecido no desenvolvimento do texto). 

Palavras-chave: Historiografia, Teoria da História, João Luís Ribeiro Fragoso, história econômica 

colonial, Antigo Regime nos Trópicos (ART), Antigo Sistema Colonial (ASC), marxismo, 

contexto. 

 

ABSTRACT 

Doctoral thesis in Historiography that sought in the work of the fluminense historian João Luís 

Ribeiro Fragoso (an essentially bibliographic study) to research his marxist training phase in which 

he studied, notably in his metroid dissertation defended at UFF in 1983, the agrarian-slave system 

and exporter in the municipality of Paraíba do Sul-RJ, especially in the 19th century, trying to point 

out in this system, in its agricultural technique of extensive use of the soil, non-capitalist 

production relations. Despite the focus on this thematic section, João Fragoso's work was, at first, 

understood together, presenting two phases, the marxist (from 1976 to 1987), which is the first, 

when he was formed as a historian, and the second (from 1987 onwards), that of a historian of the 

“elites” (as he defines himself). In this second phase, we identified the historian in question as 
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composing with three other historians from Rio de Janeiro (Manolo Garcia Florentino, Maria de 

Fátima da Silva Gouvêa and Maria Fernanda Baptista Bicalho) a historiographical current, above 

all of Brazilian colonial studies, which we call the Antigo Regime nos Trópicos (ART). Current 

that we identify with culturalist tendency and postmodern influence that seeks to rival, in the 

studies of colonial history, mainly with another historiographical current, which precedes it in time 

and which we call the Antigo Sistema Colonial (ASC – marxist, of São Paulo predominance and 

which the historians Caio Prado Júnior. and Fernando Antonio Novais stand out). Looking at these 

two interpretative “schools”, it was found that colonial economic studies (which may extend to the 

monarchy) were at the center of the main discussions, given that these studies predominate among 

the main names of the ASC. Of the ART researchers, João Fragoso was the one who specialized, in 

his career, in Economic History, therefore, we use his studies to proceed to a detailed comparison 

between the two currents. The specificity of its first and brief phase was privileged in this thesis – a 

case study – because its main objective was to formulate a definition for Historiography 

(understood as a subarea of History), and Fragoso's work/career, in contact with its context social, 

served us as a kind of “laboratory” to apply the validity of our definition of Historiography, since it 

is possible to observe in a privileged way, and concomitantly, the moment of its formation and the 

moment of the change of theoretical orientation in relation to this training - the likely reasons for 

your choices, etc. In order to be able to robustly capture, in the dynamics of its present time, the 

moment of epistemological transition of the historian João Fragoso, thinkers of recognized 

importance in the relationship, in summary, between the formation of an intellectual, his acting 

group and society Pierre Bourdieu and Antonio Gramsci were approached – their main concepts 

and theories. And giving theoretical support to the definition of Historiography formulated by the 

thesis, what was said about it, due to its degree of sophistication and relevance to the theme, 

important historians: Julio Aróstegui, Josep Fontana and José Jobson de Andrade Arruda. Finally, 

in conclusion, the word “context”, compared to the term “conjuncture”, was defined and used in 

this research as an important concept (which was duly clarified in the development of the text). 

Keywords: Historiography, Theory of History, João Luís Ribeiro Fragoso, colonial economic 

history, Antigo Regime nos Trópico (ART), Antigo Sistema Colonial (ASC), marxism, context. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

ESCLARECENDO E JUSTIFICANDO OPÇÕES TEMÁTICAS DE CONTEÚDO E PERIODIZAÇÃO 

 

 

Esta tese é o resultado de uma pesquisa em Historiografia. Mais do que isso, 

trata-se da tentativa de se estabelecer uma definição para esta subárea dos estudos em 

História. E concebemos a História como pertencendo às ciências humanas. E ao 

contrário do que se possa imaginar, portanto, não é, especificamente, um estudo de 

História econômica colonial ou monárquica brasileira. A precisão desta afirmação é 

necessária para que não haja dúvida, já que o objeto de estudo se insere nesta seara. 

Com a redação desta tese, divulgamos parte de nossos estudos acerca da obra 

do historiador fluminense João Luis Ribeiro Fragoso. Desde pelo menos nosso mestrado 

em História, cursado entre 2012 e 2014 na UFF1, que João Fragoso, seus trabalhos 

acadêmicos e sua trajetória profissional, em companhia de outros importantes 

historiadores fluminenses, que com ele formam o grupo historiográfico que denominei 

naquela ocasião de ART (o Antigo Regime dos Trópicos2), têm estado presentes em 

nossas preocupações na condição de um pretenso historiador-observador da escrita da 

História enquanto área do saber. 

Em nossa dissertação, dentre outras coisas, argumentamos como ideia 

central, resumindo, que o ART fazendo às vezes de uma “escola historiográfica”, no 

entanto sem ser de fato (entendemos que não há organicidade nem doutrina normativa de 

suas teorias para tal classificação, mas também é verdade que seus membros nunca 

 
1COSTA, Valter Mattos da. O Canto da Sereia: A influência Pós-moderna na Historiografia Fluminense do 

Antigo Regime nos Trópicos. Niterói: PPGH-UFF, 2014 – dissertação de mestrado.  

2Em alusão ao importante livro de 2001, de título homônimo, organizado por três de seus membros 

(Bicalho, Fragoso e Gouvêa), que reúne artigos sobre a história colonial brasileira que estão em 

consonância às teses que o grupo historiográfico defende. Esta obra pode ser considerada como o auge 

dessas teses. (BICALHO, Maria F. Baptista; FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, Maria de F. da Silva. O Antigo 

Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séc. XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2001). Em 2013, João Fragoso (UFRJ), Antônio Carlos Jucá de Sampaio (UFRJ, orientando de 

Fragoso no mestrado), Ronald José Raminelli e Helen Osório (UFRGS, orientanda de Fragoso no 

doutorado), dentre outros (hoje com importantes integrantes de algumas das mais universidades 

brasileiras), criaram o grupo de pesquisa ART, sediado no PPGH-URFRJ e reconhecido pelo CNPq. V. 

em: http://www.art.historia.ufrj.br/ (última consulta em 17/10/20). 
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defenderam essa posição3), colocou-se epistemologicamente como a antítese da 

interpretação que a tradição marxista da historiografia brasileira até então fazia do nosso 

passado, sobretudo colonial. Sendo assim, apresentamos a possibilidade de duas 

interpretações antagônicas sobre a formação histórica do que hoje é o Brasil, ao nosso 

juízo as mais importantes na historiografia brasileira contemporânea sobre o assunto: o 

ASC (o Antigo Sistema Colonial4) e o ART5.  

Sendo deveras esquemático, o ASC, tendo como principais referências Caio 

Prado Júnior, com A Formação do Brasil Contemporâneo, e Fernando Novais, com 

Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial – trabalhos calcados em aspectos 

econômicos totalizantes – tem, em linhas gerais, uma interpretação crítica em relação à 

colonização portuguesa sobre o Brasil, por se tratar de uma exploração mercantilista, 

possibilitou a acumulação primitiva de capitais na Europa ocidental durante a época 

 
3A ideia de uma “escola teórica” vem da Filosofia grega da antiguidade, seus liceus e academias etc. Em 

que em torno de um sábio mais experiente e de notório conhecimento em sua cidade alunos mais jovens 

debatiam o conhecimento. Essas escolas formavam-se em torno das interpretações empíricas acerca da 

realidade (da natureza, da sociedade ou da metafísica) de seus mestres principais, criando assim um 

conjunto de princípios que procuravam ser coerente a essas interpretações e que deveriam ser perseguidos 

enquanto instruções de ensino e métodos para futuras apreciações da realidade; então, entendemos que 

pertencer a uma escola filosófica na antiguidade equivalia a estar posicionado entre “a liberdade” de 

pensamento (mesmo que esta “liberdade” não fosse a mesma defendida ainda pelo Iluminismo) e a pressão 

exercida pela doutrina normativa da dita escola. Segundo os filósofos Hilton Ferreira Japiassu (PUC-Rio e 

UFRJ) e Danilo Marcondes de Souza Filho (PUC-Rio e UFF), “Nos tempos modernos, até o séc. XIX, 

quando se falava de a Escola, referia-se à escolástica. Hoje em dia, os filósofos não se dividem mais em 

escolas.” (JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2008, p. 101, g. dos autores.). Em todo o caso, nas outras áreas do conhecimento, como 

Economia, História etc., na época contemporânea, a ideia de “escolas” ainda existe, apesar de cada vez 

menos usadas. Podemos citar, por exemplo, para Economia “a escola austríaca”, para a Filosofia “a escola 

de Frankfurt”, para a História “a escola dos Annales” etc. Se bem que para este último caso o termo 

“escola” dá-se mais por um motivo do tipo “estético”, um título, referindo-se à revista francesa criada por 

Bloch e Febvre como alternativa analítica à inflexibilidade factual do historicismo etc., pois como 

identificar em suas várias “correntes”, ao logo do tempo, uma doutrina teórica normativa?        
4Em referência a expressão criada por Fernando Novais em seu famoso livro, Portugal e Brasil na Crise do 

Antigo Sistema Colonial (NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial 

(1777-1808). 7ª edição, São Paulo: Hucitec, 2001).  
5Na dissertação de 2014 também defendemos a existência de uma “tendência” historiográfica (grupo não 

caberia) sobre economia colonial brasileira de influência marxista, mas que estaria teórico-

metodologicamente entre o ASC e ART, o MPEC (o Modo de Produção Escravista Colonial), que 

identificamos formado por Jacob Gorender e Ciro Flamarion Cardoso (que exerceu nítidas influências na 

formação acadêmica de Manolo Florentino e João Fragoso). Ainda que guardem algumas diferenças entre 

si, como, por exemplo, a contestação daquele sobre o conceito de “brecha camponesa” deste, ambos se 

diferenciam, em linhas gerais, do chamado “marxismo paulista” – cuja origem vem de Caio Prado e sua 

organicidade se deve a Florestan Fernandes, e que é a base teórica do ASC – e de seu conceito de 

“capitalismo comercial”. Sobre as diferenças marxistas de Caio Prado e Jacob Gorender, v. FERRARI, 

Andrés; FONSECA, Pedro C. Dutra. “Caio Prado Júnior, Jacob Gorender e a Escravidão Colonial 

Brasileira: uma apreciação crítica”. São Paulo: Revista de Economia Política e História Econômica, ano 4, 

n. 10, dez-2007, pp. 5-47.  
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moderna (resumindo, acumulação carreada de Portugal à Inglaterra, devido a 

dependência política e econômica daquele reino em relação à coroa britânica). Em se 

concordando com tal tese, podemos deduzir, por consequência, que o atual atraso 

econômico estrutural brasileiro (em relação aos países centrais do capitalismo) seria 

resultado desta exploração colonial em nosso passado. 

Também resumindo bastante, os historiadores do ART doutorando-se na 

passagem da década de 80 para a de 90 do séc. XX, quando a atividade de historiador já 

se entendia como um ofício, vão produzir análises que colocam em xeque boa parte dos 

aspectos da crítica do ASC sobre a exploração econômica metropolitana portuguesa em 

relação à sua colônia na América. Para essas análises, igualmente em linhas gerais, 

partindo da concepção de que teorias como a do marxismo, principalmente, padecem do 

mal do economicismo determinista, que tende a pôr o peso do conjunto das sociedades 

como que massacrando a individualidade e subjetividade dos sujeitos históricos, é 

necessário, desse jeito, produzir uma História a princípio não dicotômica. Vão buscar 

essa História em métodos que, preocupados com esses sujeitos no passado, privilegiem 

as relações entre os indivíduos em seus espaços sociais que lhes eram mais próximos 

(inclusive procurando dar a cada um desses entes, na medida do possível, uma 

identidade biográfica), abrindo-lhes a possibilidade de fuga contingencial das hierarquias 

macroeconômicas externas. João Fragoso, por exemplo, em sua tese de 19906, aponta-

nos que pela ação de suas “elites” econômicas, a economia comercial-agrária do centro-

sul, sobretudo da província do Rio de Janeiro, liderado por sua capital, foi capaz não só 

de estruturar-se como de promover acumulações endógenas em momentos, por vezes, 

em que a economia europeia, no mesmo período, registrava alguma retração. 

 

 

“Em realidade, trata-se de propor uma nova leitura historiográfica que não se 

limite a interpretar o ‘Brasil-Colônia’ por meio de suas relações econômicas 

com a Europa do mercantilismo, seja sublinhando sua posição periférica – e 

com isso privilegiando os antagonismos colonos versus metrópole – seja 

enfatizando o caráter único, singular e irredutível da sociedade-escravista. 

Evidentemente que não se trata de negar a importância fundamental dessas 

abordagens para o entendimento da história do Brasil.”7 

 
6FRAGOSO, J. L. R. Comerciantes, Fazendeiro e Formas de Acumulação em sua Economia Escravista-

Colonial: Rio de Janeiro, 1790-1888. Niterói: UFF, 1990 – tese de doutorado.  
7BICALHO, Maria F. Baptista; FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, Maria de F. da Silva. “Introdução”. In: idem. O 

Antigo Regime nos Trópicos... op. cit., pp., 21-25, p. 21 – grifos dos autores.   
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Ainda que não se trate “de negar a importância fundamental”, o fato é que 

indiscutivelmente colocaram-se de modo antagônico em relação a essas “abordagens” 

que lhes antecederam, assumindo a tarefa de dar conta de questões relevantes para os 

seus objetivos: “como desfazer uma interpretação fundada na irredutível dualidade 

econômica entre a metrópole e a colônia?”8 De todo o modo, portanto, se a historiografia 

sobre colônia não deveria ser dicotômica, deveríamos então, ao contrário, enxergar o 

Brasil no período anterior a 1822 como parte integrante de uma coisa maior do que sua 

dimensão colonial: como pertencendo ao Império ultramarino português, não 

simplesmente uma “colônia”, mas, assim sendo, parte de seu território, mesmo que 

separado pelo Atlântico. 

Se integrado ao Império português, recebíamos, então, os estímulos de sua 

dinâmica, norteando aqui no Brasil, como lá em Portugal, os comportamentos não de 

colonos simplesmente, mas principalmente de súditos em uma de suas conquistas além-

mar. Correspondendo a esses estímulos, cada indivíduo possuidor do cabedal necessário, 

dentre esses súditos da coroa nos trópicos da América portuguesa, pautava, por exemplo, 

a sua conduta econômica de modo não capitalista, almejando riqueza, que 

obrigatoriamente deveria ser traduzida na propriedade de terras e homens, para ter poder 

e prestígio, tal como os nobres do reino. Além de não ser, portanto, as relações 

econômicas a determinante daquela sociedade em sua completude, era um desejo de um 

logos aristocratizante, presente na tradição do antigo regime português, que igualava os 

súditos dos dois lados do Atlântico. À vista disso, tal como fizemos com o ASC, em se 

concordando com esta última tese, do ART, pode-se deduzir que o atual atraso 

econômico brasileiro não é resultado direto da exploração econômica colonial, já que 

igualamos seus agentes externos e internos em seus desejos aristocráticos – o que no 

máximo nos permitiria compartilhar as razões deste atraso entre as escolhas feitas aqui, 

no Brasil, e no reino, lá em Portugal. 

Entendemos em 2014 (e continuamos a entender) que uma das razões para as 

diferenças de análises e conclusões, acerca de nosso passado colonial entre ASC e ART, 

concentra-se nos contextos desiguais em que ambas as tendências historiográficas 

 
8Idem, ibidem, p. 22.  
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tiveram as suas formações e o seu auge enquanto explicações deste passado. Esse nosso 

entendimento pode ser mais bem esclarecido nas hipóteses que nossa dissertação 

apresentou (tendo como foco o ART, mas para cotejá-lo ao ASC): 

 

 

“1ª – A concepção teórica do que foi a estrutura socioeconômica da sociedade 

colonial brasileira, independente do período e região, é uma variável que pode 

assumir diferentes aspectos. Isto é, existe um elemento, instável, que pode 

gerar visões diferentes sobre o mesmo período em questão, que privilegie 

determinados aspectos em detrimentos de outros. Este elemento é o contexto 

sociocultural e intelectual de quem formula a teoria (lembrando que este 

contexto é também o resultado das relações de produção). 

2ª – O contexto histórico das décadas de oitenta e noventa, em seus aspectos 

socioculturais e intelectuais, foi de grande presença de ideias da pós-

modernidade, que conseguiram influenciar, inclusive, setores da historiografia 

que não se definem como pós-modernos; é o caso dos formuladores da teoria 

do Antigo Regime nos Trópicos. 

3ª – Isso explicaria, em parte, as escolhas metodológicas e as conclusões 

teóricas do grupo em questão [o ART]. Privilegiaram no mínimo: uma escala 

espaço/tempo menor em detrimento de uma maior; o 

pertencimento/negociação em detrimento da alteridade/conflito; o estudo das 

“elites” em detrimento do estudo da luta-de-classes entre populares e classes 

dominantes etc. Por isso defende-se que, em termos teóricos e práticos, as 

conclusões a que chegaram Fragoso e os demais autores do Antigo Regime 

nos Trópicos não inviabilizam as “correntes” historiográficas relacionadas às 

teorias marxistas como explicação geral mais adequada para o período 

colonial brasileiro; já que estas “correntes” pertencem a outro contexto 

histórico: o da crítica racional ao capitalismo.”9 

 

 

Independentemente do alegado por essas hipóteses em 2014 (que ainda 

iremos explorar), no âmbito, resumindo, das relações entre os contextos e as correntes 

historiográficas, e no caso especial do ART, da influência recebida pela pós-

modernidade, temos de esclarecer que levamos em consideração o fato de que as 

análises mais significativas do ASC se inserem em estudos estruturais econômicos. Por 

conseguinte, na condição de oposição a esta tendência historiográfica, fomos buscar nas 

análises sobre economia colonial do ART seus principais pontos de assimetria ao ASC. 

Sendo João Fragoso o historiador do grupo que mais se dedicou aos estudos da 

economia colonial, dedicamo-nos com mais atenção a seus escritos. 

Concluída a nossa dissertação (e a impressão que temos é que, na verdade, 

não foi concluída, que ainda está em aberto), relendo-a e com a pretensão de formular 

um projeto para o doutorado, sentimos a necessidade de aprimorar o que entendíamos 

 
9COSTA, Valter Mattos da. O Canto da Sereia... op. cit., pp. 12 e 13. 
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como definição de Historiografia (na verdade não tínhamos uma definição precisa), já 

que muito interessa-nos, desde sempre, os porquês de determinados historiadores 

escreverem o que escreveram, como analisaram seus objetos de estudos, as teorias e os 

conceitos produzidos e incorporados, quais as relações entre as trajetórias profissionais 

dos historiadores mais bem-sucedidos, o desenvolvimento do seu campo específico de 

atuação acadêmica e a realidade social que os cerca e os contém. 

Formulamos um projeto de pesquisa para o doutorado, aprovado pelo 

Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP em 2015, em que voltamos 

ao tema da dissertação defendida na UFF, ou seja, a pesquisa bibliográfica das principais 

análises, na área de História econômica, acerca de nosso passado colonial (podendo se 

estender ao período monárquico); mais do que isso, sendo cirúrgico no corte temático: a 

obra de João Fragoso (não a biografia, embora algumas passagens importantes de sua 

carreira enquanto historiador tenham sido apreciadas, por serem pertinentes ao tema). 

Não obstante, para este fim, reiterando, dada também às maiores exigências de um 

doutoramento em relação ao mestrado, era necessária a construção de uma definição do 

que entendemos como Historiografia. Em verdade, é imprescindível que se diga, o 

principal objetivo desta tese é a construção desta definição. Logo, a obra de João 

Fragoso, enquanto objeto de estudo, é um meio para que se alcance a finalidade primeira 

desta pesquisa. 

Várias razões de caráter objetivo se impõem para que utilizemos o trabalho 

de João Fragoso, e a partir dele concebermos também o conjunto do ART. 

Primeiramente, a indiscutível qualidade de suas pesquisas bem como a relevância, 

portanto, de sua obra enquanto conjunto acadêmico sofisticado para, no mínimo, os 

estudos em História colonial brasileira (mesmo que principalmente circunscrito às 

relações do Rio de Janeiro com o Centro-Sul). Em segundo lugar, o fato de sua 

formação, bem como a do ART como um todo, acontecerem exatamente em um 

momento em que a História, enquanto área do saber, estava se profissionalizando. Dois 

relevantes motivos, que combinados geraram uma terceira razão para os nossos objetivos 

nesta tese: os autores do ART, conscientemente (é óbvio), tentaram se colocar em uma 

posição epistemológica diametralmente à interpretação do passado brasileiro promovida 

pelos estudos econômicos do ASC, estudos esses hegemônicos até então em sua área 

intelectual, e de forma razoavelmente bem-sucedida conseguiram deslocar, em certa 
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medida, a importância da interpretação marxista, de origem paulista principalmente, no 

cenário acadêmico brasileiro. 

Comparar essas duas tendências historiográficas que sobre o mesmo tema 

propõem análises opostas, mas em momentos diferentes que se justapõem, e sabendo 

que naquela que surge, procurando superar a primeira, em verdade a maioria de seus 

historiadores partiram em suas formações – em maior ou menor grau – de bases 

marxistas10, de um modo geral as mesmas bases da tendência a ser superada, muitos nos 

interessou justamente por ter o potencial de poder retratar os porquês sociais das 

alterações de orientação historiográfica. Em tal caso, por referir-se a um exemplo 

significativo da mudança de paradigma na historicidade dos estudos contemporâneos 

sobre história colonial brasileira, debruçar-se sobre a produção do ART pareceu-nos 

muito apropriado aos nossos objetivos. E em se tratando especialmente dos estudos em 

História econômica, reforçamos que temos João Fragoso como o principal nome do 

ART. 

Como foi dito, estudamos o ART na dissertação defendida em 2014, mas 

tendo como foco os estudos econômicos de João Fragoso. Agora voltamos a este tema, 

no entanto, com a intenção primeira de formulamos uma definição para a Historiografia. 

Contudo, se para tentar entendermos, de modo pretensioso, é verdade, o momento exato 

– ou bem próximo disso – de uma possível virada na “chave interpretativa” sobre os 

estudos mais relevantes acerca da história colonial brasileira (e aí entendermos os 

porquês das escolhas teóricas, os momentos de formação das interpretações 

historiográficas mais significativas etc., contribuindo assim para uma possível definição 

para a Historiografia), privilegiamos os anos iniciais da formação acadêmica de João 

 
10João Fragoso na graduação (UFRJ: 1976-1979) foi orientado por Philomena Gebrahan (conhecida por 

seus estudos teóricos acerca do conceito de modo de produção), no mestrado (UFRJ: 1979-1983) e no 

doutoramento (UFF: 1985-1990) foi aluno de Ciro Flamarion Cardoso, que inclusive esteve nas suas duas 

bancas de defesa, e na de doutoramento também contou com a presença de José Jobson de Andrade 

Arruda; nos dois cursos de pós-graduação foi orientado por Maria Yedda Leite Linhares, que como 

sabemos travou fortes relações de proximidade acadêmica com Fernand Braudel, nome proeminente da 

segunda geração do Annales, também questionada pelo ART. Manolo Florentino foi orientando de 

mestrado no México (COLMEX: 1982-1985) pelo historiador argentino Carlos Sempat-Assadourian, 

marxista e militante do Partido Comunista Argentino; e no doutorado (UFF: 1986-1991) foi orientado por 

Ciro Flamarion Cardoso. Maria Fernanda Baptista Bicalho, no mestrado em Antropologia Social (UFRJ: 

1983-1988), foi orientado por Gilberto Velho, antropólogo que em sua formação, segundo ele mesmo diz, 

teve forte influência marxista; no doutorado em História (USP: 1992-1997) foi orientada por Laura de 

Mello e Souza, que na década de oitenta fez mestrado e doutorado na mesma universidade e foi orientada 

por Fernando Novais (USP: 1976-1986). 
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Fragoso, que segundo entendemos divide-se em duas fases: a marxista (de 1976 a 1986) 

e a de um historiador das “elites” (de 1987 perdurando até hoje), segundo ele mesmo 

define. E discriminamos a primeira fase, os anos iniciais, da seguinte maneira: o ingresso 

na graduação em História social em 1976 na UFRJ, concluída em 1979; o mestrado em 

História social também na UFRJ, entre 1979 e 198311; e a publicação do artigo de 

divulgação da dissertação em 1986, “A Roça e as Propostas de Modernização na 

Agricultura Fluminense do Século XIX: o Caso do Sistema Agrário Escravista em 

Paraíba do Sul.”12. 

Esse talhe temático se dá precisamente porque João Fragoso teve 

inicialmente uma formação marxista expressa exemplarmente em sua dissertação de 

mestrado; porém, em 1987 – já cursando o doutorado – publica um artigo, com Manolo 

Florentino, “Marcelino, Filho de Inocência Crioula, Neto de Joana Cabinda: Um Estudo 

sobre Famílias Escravas em Paraíba do Sul (1850-1872)”13, em que dá claros sinais de 

rompimento com o materialismo histórico e dialético; e em 1990 com a defesa da tese de 

doutoramento inaugura, de fato, a sua segunda fase, não mais marxista (que como se 

pode perceber foi breve), de um historiador das “elites”.  

De início a ideia era pesquisarmos a bibliografia produzida por Fragoso em 

suas duas fases; entretanto, em primeiro lugar, com a releitura de seus escritos, fomos 

nos apercebendo que um trabalho sério e criterioso extrapolava o tempo que possuímos 

para a conclusão da tese; em segundo lugar, ficou-nos patente que se a ideia principal era 

estar atento ao momento de clivagem, nada melhor do que apontarmos para a formação 

marxista de Fragoso e, em seguida, para a sua saída desta formação, que em uma 

possível “teoria do conhecimento” ou “história do pensamento” entenderíamos como um 

típico momento de episteme, dentro do sentido contemporâneo dado por Michel 

Foucault a esta palavra grega da antiguidade que originalmente queria dizer “ciência”, 

mas que em Foucault, em resumo, passa a significar o momento histórico de cisão dos 

 
11FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários em Paraíba do Sul: (1650-1920) um estudo de relações não-

capitalistas de produção. Rio de Janeiro: IFCS (História) - UFRJ, 1983 – dissertação de mestrado. 
12Idem. “A Roça e as Propostas de Modernização na Agricultura Fluminense do Século XIX: o Caso do 

Sistema Agrário Escravista em Paraíba do Sul.” S. Paulo: Revista Brasileira de História, 1986, mar./ago., 

v. 6, nº 12, pp. 125-150.  
13FRAGOSO, J. L. R. e FLORENTINO, Manolo Garcia. “Marcelino, Filho de Inocência Crioula, Neto de 

Joana Cabinda: Um Estudo Sobre Famílias Escravas Em Paraíba do Sul (1850-1872)”. São Paulo: Revista 

Estudos Econômicos (USP), 1987, v. 17, nº 2, pp. 151–173. 
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enunciados de determinados conhecimentos, quando encarados por suas manifestações 

empíricas para além de uma possível condição de gnose científica.14 

Sendo assim, reiterando, debruçamo-nos sobre esses três escritos de Fragoso, 

de 1983 a 1987, que foram o resultado de um processo iniciado em 1976. Desses poucos 

textos – porém muito eloquentes acerca do início de sua formação –, a dissertação de 

mestrado defendida em 1983 foi a base, por excelência, da pesquisa bibliográfica que, 

cotejada ao contexto da década de 80, serviu de objeto de estudo para atender a 

finalidade primeira desta tese. Todavia, nosso olhar sobre o tema “obra historiográfica 

de João Fragoso” é abrangente e totalizante; isto é, holístico. Em decorrência, nossa 

leitura direta desta obra, que faz parte de nossas fontes primárias desde pelo menos 2011 

(ano de formulação de nosso projeto para o mestrado), tem procurado cobrir o máximo 

possível do que Fragoso tem escrito desde o seu texto de 83 (sem, no entanto, ser um 

simples rol de tudo o que Fragoso tenha publicado); portanto, não paramos em 87. Além 

de a todo o momento, a partir das análises de sua fase marxista, fazermos referências 

comparativas aos seus textos produzidos a datar de 1990, não pretendemos parar, com a 

conclusão desta tese, com o que iniciamos em 2011.     

Para finalizarmos esta seção, ainda no que diz respeito aos esclarecimentos 

do que foi e como foi trabalhado o conteúdo do tema, as escolhas conceituais de maior 

relevância para a pesquisa e escrita do autor etc., é fundamental que se elucide 

igualmente que para o Capítulo Um, que se seguirá, em que formulamos nossa definição 

para a Historiografia e que também é um capítulo metodológico, foi de suma 

importância a utilização do vocábulo “contexto” como que estabelecendo certos recortes 

no tempo, de expressiva e variada composição, para uma sociedade qualquer. 

Verificamos que geralmente essa palavra, “contexto”, é confundida, como sinônimo, 

com “conjuntura”, ambas identificadas principalmente pelo senso comum (mas não 

somente, constatamos do mesmo modo em trabalhos acadêmicos ou na escrita de 

 
14“O que se quer trazer à luz é o campo epistemológico, a epistémê onde os conhecimentos, encarados fora 

de qualquer critério referente a seu valor racional ou a suas formas objetivas, enraízam sua positividade e 

manifestam assim uma história que não é a de sua perfeição crescente, mas, antes, a de suas condições de 

possibilidade; neste relato, o que deve aparecer são, no espaço do saber, as configurações que deram lugar 

às formas diversas do conhecimento empírico... Tentando trazer à luz esse profundo desnível da cultura 

ocidental, é a nosso solo silencioso e ingenuamente imóvel que restituímos suas rupturas, sua 

instabilidade, suas falhas (FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 

humanas. São Paulo: Martins Fontes, 1999, pp. 18, 19 e 22). Ainda sobre a episteme em Foucault, v. 

JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia... op. cit., pp. 97 e 98. 



10 

 

intelectuais) como situações de circunstâncias geradas pelos acontecimentos etc. 

Acreditamos também que seja natural esta identificação, pois que de fato as 

duas palavras guardam sentidos muito semelhantes. Contudo, em se tratando de um 

trabalho acadêmico, cujo rigor intelectual das concepções utilizadas é uma exigência, 

não se é permitido esquivar-se da tarefa de definir com precisão os vocábulos que 

possuem a qualidade de expressar conceitos de uso teórico-científico. Deste modo, 

procederemos a uma rápida demarcação conceitual, e diferenciadora, de uma e outra 

expressão, procurando defini-las, na medida do possível, com maior precisão. 

Comecemos por “conjuntura”, que, em relação à expressão “contexto”, foi menos 

aplicada nesta tese. E em seguida trataremos do segundo conceito, fundamental à nossa 

concepção de Historiografia. 

Segundo Antônio Houaiss, em seu Grande Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa, conforme Antônio Geraldo da Cunha15, a palavra “conjuntura” tem sua 

primeira aparição em Portugal no séc. XIII, vindo do latim medieval, no sentido original, 

dentre outras coisas e em resumo, da afluência de certos acontecimentos convergindo 

para um mesmo ponto ou situação. Em seu sentido contemporâneo, em nossa língua, 

Houaiss, apesar de agregar outros significados, conserva a acepção etimológica medieval 

de uma “combinação ou concorrência de acontecimentos ou circunstância num dado 

momento.”16 

Depreendemos, utilizando a historicidade do termo, que no séc. XIII 

europeu, baixa idade média, a principal orientação filosófica é dada por São Tomás de 

Aquino, teólogo de influência aristotélica (diminuindo, em certa medida, o peso 

neoplatônico na escolástica); um tanto quanto diferente do que fora a alta idade média, 

em que, dentre vários outros, o pensamento agostiniano, de origem patrística, mas, 

sobretudo, sendo Santo Agostinho um neoplatônico, tendia a ser mais contemplativa em 

um momento de forte isolamento feudal. Com o crescimento populacional (antes da 

crise do séc. XIV) e o renascimento comercial e urbano verificados na baixa idade 

 
15CUNHA, Antônio Geraldo da. Índice do Vocabulário do Português Medieval. Rio de Janeiro: Fundação 

Casa de Rui Barbosa – Ministério da Cultura, 2002. Apud HOUAISS, Antônio. Grande Dicionário Houaiss. 

São Paulo: UOL, 2009, página https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v5-

4/html/index.php#2. Último acesso em 22 de outubro de 2020. 
16Idem, ibidem.  
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média, entendemos que o tomismo foi a expressão no campo das ideias, com seu 

“materialismo” aristotélico, do dinamismo mundano dado pelo incremento das 

atividades monetárias, os fluxos de pessoas nas feiras nos entroncamentos das principais 

estradas, o aumento da densidade demográfica dos burgos etc., ou seja, a dialética 

física/metafísica expressava-se em um realismo que procurava dar conta do novo 

momento. 

O pequeno reino, Portugal, que nasce às margens do Atlântico com a dinastia 

de Borgonha, no séc. XII, da expansão do Condado Portucalense em direção ao sul, na 

Guerra da Reconquista, tem a sua formação, portanto, durante a baixa idade média. 

Como se sabe, da dinastia de Borgonha (sécs. XII-XIV) à de Bragança (sécs. XVII-XX), 

passando pela de Avis (sécs. XIV-XVI), a da expansão marítima e comercial, e a 

Filipina (XVI-XVII), a presença influenciadora do tomismo foi capaz de dar à sua 

cultura um comportamento entendido como mais pragmático etc.17 – sentindo inclusive 

em Portugal na época contemporânea18. 

Interpretamos que a historicidade do termo “conjuntura”, em sua origem 

medieval do tomismo-aristotélico, traz-nos o plano mundano para realidade vivida (além 

da óbvia ideia de “conjunto” que a palavra evoca), exatamente na “combinação ou 

concorrência de acontecimentos ou circunstâncias num dado momento”. Sendo assim, 

 
17“Assumido o tomismo da mesma forma pela qual assumiríamos qualquer outra doutrina de pragmatismo 

ideológico. Ora, o tomismo, ou seja, o magistério de Santo Tomás, não é uma ideologia, não é um sistema 

estático. É uma filosofia (destinada a ensinar os caminhos de pesquisa das últimas causas)”. GARCIA, 

Prudêncio Quintino. A Teologia Tomista em Portugal. Porto: Lello & Irmão, 1979, p. 9.  
18“Não é portanto de estranhar que, no período áureo do nosso neotomismo, as traduções das mais 

significativas obras tomista da modernidade hajam ocorrido em Braga como se infere do S. Tomás de 

Aquino (1945), traduzido por um leigo, A. Álvaro Dória, e de As Grandes Teses da Filosofia Tomista 

(1951) de Sertillanges, traduzidas por Ferreira de Silva, muito anteriores à obra, considerada de primeira 

abordagem, de Paulo Grenet, O Tomismo, vertida em Lisboa (1970), por José Barata Moura. (...) O 

neotomismo europeu, colocado diante das novas metodologias pós-positivas, v. g., o fenomenologismo e o 

existencialismo, não deixou de, mediante a prática recriacionista, abrir portas para a compreensão, e 

mesmo para a redenção daquelas metodologias. Os nossos escolares religiosos puderam conviver nesse 

clima de coexistência, sempre que frequentavam faculdades belgas, francesas, alemãs e italianas. A revista 

Filosofia, do Centro de Estudos Escolásticos, de Lisboa foi co-dirigida, por Maria Manuela Saraiva, cuja 

formação existencialista é bem mais importante do que a sua formação escolástica, pelo que não deixa de 

ser exacto que, em vista do outro co-director, António Alberto de Andrade, a Filosofia representa um 

momento de conciliação do tomismo e do existencialismo cristão. Nicolau Hartmann, J. Maréchal e 

Husserl sucederam na cronologia à influência de E. Gilson e de Sertillanges, se bem que o magistério 

destes não fosse postergado, tanto mais que eles funcionavam como suportes tomísticos defronte das 

filosofias não-tomistas, que importava ler e interpretar.” (GOMES, Jesué Pinharanda. “Aspectos da 

Filosofia Católica em Portugal na 2ª metade do século XX”. Lisboa: Revista Lusitania Sacra (Centro de 

Estudos de História Religiosa – Universidade Católica Portuguesa), 2000, 2ª série, tomo 12, pp. 315-354, 

pp. 319-339.  
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não é difícil compreender que entendemos “conjuntura” como um momento específico 

em uma realidade social qualquer em que seus mais importantes e diversificados 

acontecimentos, conflitantes ou não, convergem em um todo circunstancial dinâmico, e 

observar esse todo ou esse momento é aprender essa dinâmica, ou seja, a conjuntura de 

um dado momento de uma dada sociedade. 

É comum nos dias de hoje os mais variados grupos político-ideológicos, 

partidários etc., convocarem seus membros com a intenção de realizarem uma “análise 

de conjuntura”, quando julgam ou constatam, por exemplo, que o momento é de crise 

etc. Estão corretos ao usarem esta expressão, pois “a crise” é um tipo de conjuntura; 

contudo, trata-se de uma tarefa hercúlea, haja vista o dinamismo da conjuntura em seu 

presente, ela é viva, resultado das ações humanas. Faz-se uma análise conjuntural 

estando-se na conjuntura, que a todo o momento, por ser dinâmica, pode se alterar. A 

conjuntura, portanto, tem a ver com o tempo, e se comparada, por exemplo, com a 

estrutura social que a contém, verifica-se que seu movimento-duração é inferior.   

Na qualidade de conceito, entretanto, “conjuntura” é um termo amplo. Pode 

ser econômica, pode ser política ou as duas conjugadas a outros aspectos sociais. 

Independentemente de que “conjuntura” se esteja falando, contempla-nos a sua 

concepção de um momento presente na estrutura social.  

 

 

“Junto com Poulantzas, consideramos que o tempo conjuntural é um tempo 

essencialmente político, porque é nele que as contradições estruturais 

assumem sua máxima condensação e atualidade, transformando-se em 

conflito e encontrando as suas soluções transitórias na luta e na inventividade 

humana. A conjuntura não constitui, assim, uma realidade distinta da 

estrutura, porquanto ela é apenas a ‘incerteza’ encerrada no movimento de 

estrutura que, em seu ‘movimento atual’, estão grávidas de uma futuridade 

que não é possível deduzir. Nesse sentido, o conceito de conjuntura só é 

rigorosamente aplicável a situações contemporâneas, onde a convergência do 

conhecimento sobre o passado com as expectativas sobre o futuro dá origem, 

na consciência coletiva, aos projetos responsáveis pela construção do 

presente. Ou, então, às situações passadas em que se possa desmontar o 

caráter inquestionável de uma história já vivida, para reencontrar o que terá 

sido imprevisível em cada momento.”19 

  

 

Não é nossa intenção entrar no mérito de uma possível discussão, talvez 

entre cientistas políticos e economistas, da primazia da “conjuntura” ou do “tempo 

 
19FIORI, José Luís. O Voo da Coruja. Rio de Janeiro: Record, 2003, pp. 93 e 94 – grifos do autor. 
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conjuntural” serem “essencialmente” políticos, econômicos ou outros aspectos 

quaisquer. Todavia, é a formulação de Fiori em que passado, presente e futuro 

condensam-se em um fragmento contingencial do tempo presente estrutural que nos 

interessa apreciar e conceber, levando em consideração, fundamentalmente, que “o 

conceito de conjuntura só é rigorosamente aplicável a situações contemporâneas”.  

Entendemos que a análise da realidade social a partir de suas conjunturas 

seja própria das ciências humanas que tentam captar o tempo presente, mas se sabendo 

que o dinamismo e instabilidade de seus componentes sociais, pois que vivos, podem 

impossibilitar uma possível ideia de terminalidade. Um paradoxo substancial, em que a 

indiscutível importância e privilégio de se analisar, in loco temporal, o objeto de estudo 

vem acompanhada das incertezas dadas pelo movimento da realidade; porém, longe de 

ser algo que inviabiliza, este paradoxo, em verdade, possibilita a saudável necessidade 

de se visitar os temas analisados, não somente porque a visão de quem olha mudou ou 

porque novos analistas se apresentam; mas sim porque o objeto analisado, quando de sua 

“fotografia”, negava-se a ficar, digamos, parado.  

E em se tratando das ciências do histórico? O historiador, ou aquele que faz 

as vezes de, não se encontra in loco. A relação sujeito/objeto, neste caso, tem a 

vantagem e a desvantagem da distância. Não estamos envoltos na conjuntura ou 

conjunturas da estrutura social, mas analisamos aquilo que em seu tempo foi conjuntura 

ou foram conjunturas. A vantagem seria poder analisar a realidade perdendo seu ritmo 

de movimentos, prestando-se mais a contemplação alheia, em relação ao nosso presente. 

Já a desvantagem seria perder os detalhes exatos destes movimentos da realidade. E o 

que seria uma conjuntura, instável, que em relação à sua estrutura, mais estável, perderia 

com o tempo a sua condição conjuntural? O contexto. 

O contexto remete ao texto. Independentemente do uso que lhe damos. Se se 

refere, no senso comum jornalístico, na fala de um historiador ou de um cientista social, 

ao conjunto dos acontecimentos relevantes de um determinado momento de uma 

sociedade qualquer (como sinônimo de conjuntura, por exemplo); ou, em um sentido 

considerado mais literal, esteja se pensando, tanto o texto quanto o contexto, na 

linguagem escrita. O texto – em sentido literal ou figurado – como um ente que se presta 

de modo inteligível, bastando conhecer seus códigos, a comunicar-nos algo ocorrido. O 

contexto é a composição orgânica de suas partes, compartimentadas ou no todo; de todo 
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o modo, desprovidas de sentido, essas partes, quando isoladas dos seus pares no texto. 

Aprende-se corretamente na Educação básica que uma imagem, por 

exemplo, pode ser um texto, contudo, não verbal. Para historiadores, muitas das vezes, 

uma foto ou conjunto de fotos do passado podem ser uma fonte primária tal como os 

documentos escritos. Também podemos nos referir, de uma maneira menos rígida, aos 

episódios mais significativos do passado, que formaram um todo que se prestou a ser um 

objeto de observação, como uma “fotografia” desse passado específico etc. Mas existem 

outras diferenciações e observações importantes a serem consideradas. 

 

“Vamos aludir à totalidade verbal do texto, o primeiro nível semântico da 

palavra ‘contexto’ poder ser considerado ‘interior’. O segundo nível equivale 

ao ‘contexto exterior’, entendido como a soma dos nexos referenciais que o 

texto estabelece com o meio circundante, a biografia, a cultura do autor, a 

História, a Política a Sociologia, a Antropologia, as Artes, etc. Neste caso, o 

contexto formar-se-ia dos significados provenientes da relação dos vocábulos 

do texto e a conjuntura externa amplamente divisada.”20 

 

 

Nas ciências humanas, depois de superadas as tendências relacionadas ao 

positivismo, ou ao historicismo, no nosso caso, a partir principalmente do marxismo e da 

Escola dos Annales, com Bloch e Febvre, em se tratando da História, referir-se ao 

contexto do que se analisa é estabelecer uma relação crítica para além daquilo que se 

analisa, considerando-o não isoladamente, mas como parte daquilo que o envolve. 

Massaud Moisés na citação acima está se referindo ao texto escrito em seu sentido 

literal; contudo, semelhante à ideia que define um texto não verbal como também um 

tipo de texto equivalente aos textos escritos (literários, científicos, informativos etc.), 

estamos da mesma forma equivalendo um conjunto de situações sociais, que combinadas 

formam um todo de grande relevância dentro de um espaço social maior qualquer, como 

uma “imagem” desse todo e, neste caso, esta “imagem” também corresponde a um 

“texto” (ainda que no sentido figurado). 

O contexto deste “texto social”, de situações reais, é exatamente a 

composição orgânica do conjunto das situações contingenciais vividas por sua sociedade 

em determinado momento. Da mesma maneira, então, há dois níveis de paridade 

“semântica”, interna e externa ao “texto social”. O contexto interior, ou o primeiro 

 
20MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários. São Paulo: Cultrix, 2004, p. 86 – grifos do autor.  
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“nível”, é a composição das coisas em particular de seu texto social que 

momentaneamente representa um de seus aspectos específicos. Já o contexto externo, ou 

o segundo “nível”, é o que chamamos de contextualização, ou seja, os nexos existentes 

entre o nível interno e o meio social em que está envolvido o observador e analista do 

texto social. Portanto, o contexto, em sentido amplo do texto social, é o que se pode 

apreender da relação entre os dois níveis semânticos.  

É neste ponto que “contexto” e “conjuntura” encontram-se, ou pelo menos 

seus traços de interseção. Apreciando “conjuntura” e agora “contexto”, é evidente que 

suas semelhanças não desapareceram, muito pelo contrário; mas, como já afirmamos, há 

diferenças importantes. A conjuntura é dinâmica, em sua relação com o momento das 

coisas sociais, tem a ver com o movimento no tempo presente; já o contexto é fixo, em 

relação ao tempo social decorrido, tem a ver com aquilo que foi um dos seus momentos.    

Quando falamos “imagem” ou “fotografia” de um conjunto de coisas de um 

momento específico de uma sociedade, por pensar esta como um “texto social”, não 

temos como negar que toda a imagem ou fotografia que analisamos, quando está chega-

nos às mãos, ainda que no momento de surgimento o seu conteúdo apresentasse 

movimento, é uma “cristalização” do que fora captado – vale lembrar, a título de 

ilustração, que em um passado recente fotografia dizia-se “instantâneo”. Com o 

conteúdo fixo, como são em todas as imagens, sua análise é facilitada. 

Essa vantagem, entretanto, em se tratando às vezes do olhar de um 

historiador, pode ser concomitantemente uma desvantagem. Em geral, os historiadores 

ficam presos a certa rigidez conceitual; quando se deparam na análise dos fenômenos 

sociais, sem, no entanto, demarcarem bem a diferença entre “conjuntura” ou “contexto”, 

ora usando um ora usando outro, tendo como critério tão somente, não assumido e não 

consciente, a estética da narrativa, e sob o pretexto de não se proceder a uma análise 

hermética do objeto, eles têm dificuldades para identificá-los quando se repetem no 

presente. 

Registra-se no passado, como uma “fotografia”, os componentes dos 

fenômenos apreciados, seus fatos, pessoas, grupos, leis, comportamentos, o noticiário da 

imprensa, política econômica, medidas de governo, ideologias conflitantes ou 

hegemônicas, padrões culturais predominantes, as características das relações entre 
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classes dominantes e classes subalternas etc., e se estes componentes, todos juntos, não 

se repetirem tal como já foram no ressurgimento do fenômeno, independentemente da 

presença de sua essência identificadora, não se consegue reconhecê-lo, no máximo, para 

se aliviar a culpa, é atribuído em seu título ou vocábulo identificador o prefixo neo.21 

Em função de tudo o que foi dito, reforçamos a necessidade de se proceder a 

uma distinção conceitual entre “conjuntura” e “contexto”. No nosso entendimento, o 

contexto é a manifestação cristalizada do que no passado fora uma conjuntura; portanto, 

por sua vez, a conjuntura se manterá conjuntural enquanto seus componentes ainda se 

encontrarem em movimento. Logo, contexto é passado e conjuntura é presente. Disso 

depreendemos que os objetos da análise da História encontram-se nos contextos de sua 

estrutura, “o texto social” no passado; e os das ciências sociais, por exemplo, encontram-

se nas conjunturas de suas estruturas sociais do presente. 

 O texto social, na pesquisa desta tese, encontra-se na história do Brasil entre 

o final da década de 70 e início da de 90 do século passado. Em seu contexto geral temos 

a obra de João Fragoso, o conteúdo específico (entendendo obra, seu autor e seu 

entorno); e o conteúdo desta obra em si, seu primeiro nível equivalente a um nível 

“semântico” (dos componentes de coisas que dão sentido ao todo), é o contexto interno; 

já seu segundo nível, o contexto externo, era a conjuntura social que envolvia, em seu 

presente (contudo, de nossa perspectiva, não mais conjuntural e sim contextualizado), o 

historiador João Fragoso quando da produção de seu trabalho de pesquisa. Portanto, é a 

apreensão de como se deu – e suas consequências – a relação dialógica entre a obra de 

João Fragoso e o que era a conjuntura social de seu presente, o seu contexto em sentido 

amplo, aquele que se prestou a ser o nosso objeto de estudo historiográfico, 

experimental, na definição que demos a Historiografia. 

Todavia, temos a consciência de que o contexto quanto mais próximo, no 

 
21Percebe-se isso com o fascismo. As suas manifestações atuais não são identificadas por boa parte dos 

historiadores como manifestações do fascismo no séc. XXI, exatamente por não verificarem na 

“fotografia” deste fenômeno tirada no passado todas as suas características originais. Em sua primeira 

aparição, na Europa do entreguerras, que podemos classificar de “clássica”, temos um léxico criado por 

Mussolini que conferiu um padrão ao fenômeno; contudo, o fascismo apresentou outras características, por 

exemplo, no nazismo alemão de Hitler, no de Franco na Espanha e no de Salazar em Portugal. Portanto, se 

em sua origem não foi homogêneo, não podemos esperar que também o seja em relação ao que 

chamaremos de “neofascismo” (chamamos de “fascismo clássico” ou “neofascismo” somente para 

diferenciá-los no tempo, mas ambos são fascismos, apesar de suas nuances).    
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tempo, do observador, mais conjuntural poderá se configurar, trazendo assim algum 

nível de instabilidade à análise. Por sua vez, a conjuntura quanto mais distante do 

mesmo ou de outro observador, igualmente no tempo, mais contextualizada poderá ser, 

tornando a análise um tanto quanto distante do que é a vida real dos sujeitos históricos. 

São aspectos inevitáveis sobre estes temas, quando pensados conceitualmente, e que, 

portanto, podem ser problemas metodológicos relacionados à pesquisa, contudo, temos 

de enfrentá-los.  

 

ESCLARECENDO AS OPÇÕES FORMAIS DA ESCRITA DA TESE 

 

 

Primeiramente, esclarecemos que na redação deste trabalho toda a vez em 

que foi necessária a citação literal de trechos de obras publicadas antes do Novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em 1990 pela Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa, mas que passou a vigorar no Brasil em janeiro de 2016, em casos de 

defasagem na grafia de alguns vocábulos, optamos por não incluir, após as palavras em 

questão, o termo latino sic. Preferimos na maioria das ocorrências pela atualização das 

mesmas, por não se tratar de erro e também por não alterar em nada o entendimento do 

texto; contudo, em alguns poucos casos que julgamos como necessário preservar o 

aspecto literal da expressão, não procedemos a nenhuma alteração. 

Em segundo lugar, ainda no que diz respeito à formalidade do texto, sobre as 

notas de esclarecimento ou referência bibliográfica, principalmente dos trechos citados 

de textos de outros autores ou das observações complementares acerca de nossas 

afirmações etc., decidimos por registrá-las utilizando, de forma conservadora, os mais 

recorrentes termos latinos para citações acadêmicas, sobretudo aqueles que a ABNT 

sugere (apud, cf., idem, ibidem, in, op. cit. etc.). Nesta formalidade, no que diz respeito 

especificamente às situações de obras já mencionadas anteriormente, e quando houve 

intercalação de outras notas, empregamos o termo latino que informa que a obra já foi 

citada (opere citado), o opus citatum ou op. cit., em sua versão concisa, mantendo o 

nome do autor, o título ou parte dele quando muito extenso e reticências. Poderemos ser 

questionados da “inutilidade” desse recurso de edição, já que hoje temos as mais 

avançadas facilidades eletrônicas para a digitação de um texto, como, por exemplo, as 

ferramentas CtrlC e CtrlV, “copiar e colar”, do programa Word de edição de texto 



18 

 

(MicrosoftTM). Contudo, justificamos tratar-se de uma opção estética que procurou 

valorizar a nossa tradição acadêmica até então, que julgamos necessária em função da 

desvalorização que o meio acadêmico-universitário e científico brasileiro vem sofrendo 

de grupos políticos anti-intelectuais etc. 

Ainda acerca das notas de referência e esclarecimento, e finalizando, 

informamos que todas foram “notas de rodapé”; as exceções encontram-se no Cap. I. Por 

ser um capítulo essencialmente teórico, conceitual e metodológico, foram necessários 

inúmeros comentários, complementares, conjecturais e teóricos, pertinentes às 

conclusões e definições apresentadas, procurando fortalecer as nossas justificativas etc. 

Na tentativa de não se tornarem mais enfadonhas do que costumam ser tais iniciativas 

intelectuais, estabelecemos o critério formal, apenas para este capítulo, de transferir para 

“notas de fim”, depois da Conclusão e antes da Bibliografia, todas as notas que 

ultrapassaram o limite de dez linhas, em que criamos uma seção intitulada de “Notas de 

Referência Complementares”.  

 

 

APRESENTANDO UM RESUMO DOS CAPÍTULOS 

 

 

São somente dois capítulos. O primeiro de caráter teórico-metodológico, em 

que procuramos definir Historiografia. No segundo analisamos de forma contextualizada 

a primeira fase da carreira de João Fragoso, com intuito de ser um estudo de caso, um 

exemplo para aplicação de nossa definição de Historiografia. Resumimos a seguir os 

dois capítulos. 

O Capítulo I, Metodologia e Sustentação Teórica, foi dividido, além de 

algumas observações iniciais, em três partes. Na primeira apresentamos, no formato de 

uma discussão bibliográfica aprofundada, o que entendem três importantes historiadores 

acerca da Teoria da História e, sobretudo, da Historiografia: Julio Aróstegui, Josep 

Fontana e José Jobson Arruda. Além de identificarmos certa identidade teórica entre os 

três, esses autores muito nos influenciaram em nossa formulação de uma definição de 

Historiografia. 

Na segunda parte desse primeiro capítulo, procedemos a uma também 

aprofundada discussão bibliográfica na apresentação dos principais conceitos e teorias 
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de dois pensadores fundamentais às nossas pretensões para aquilo que aqui já definimos 

como “contextualização”: o sociólogo Pierre Bourdieu e o cientista político Antonio 

Gramsci (cotejados ao que Josep Fontana entende como o papel do historiador na 

“genealogia” do tempo presente da economia política de sua sociedade, e de seu projeto 

político, na qual este historiador está inserido – o que será mais bem esclarecido no 

próximo capítulo). É necessário esclarecer também que nesta segunda parte, reforçando, 

os conceitos e teorias desses dois autores foram explorados ao extremo de nossas 

possibilidades, dada à complexidade das relações que procuramos estabelecer, 

resumindo, entre a produção de um historiador, sua carreira, o campo intelectual a que 

pertence e a sociedade de seu tempo presente, na qual está contido. 

No caso de Gramsci, acrescentando, a ideia de “intelectual orgânico” e de 

“intelectual” no stricto sensu, sua formação como resultado das relações de classes em 

um determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas, foi por nós 

também muito explorada. A intenção foi identificar o momento econômico, e as relações 

políticas provenientes, da estrutura social brasileira na qual o movimento conjuntural da 

década de 80 e início da de 90, em sua dinâmica de transformações, envolvia os 

primeiros momentos de formação de João Fragoso, ajudando-nos a montar um quadro 

explicativo de suas escolhas etc. 

A partir do discutido no desenvolvimento do capítulo – bem como na 

tentativa de responder algumas de suas questões –, por último, em sua terceira parte, 

procuramos concluí-lo estabelecendo a nossa definição sobre Historiografia, entendida, 

sendo uma subárea da História enquanto área do saber, como um procedimento de 

pesquisa e análise de metodologia cientificamente elaborada, com o intuito de ser, em 

seus aspectos de subsídios teóricos e normativos, a metalinguagem da História. E 

quando de aplicação específica, sobretudo nos estudos do que os historiadores 

produziram, isolados ou em grupos (mas com certeza pertencendo a alguma tendência 

historiográfica), aponta o conteúdo empírico desta metalinguagem, relacionando 

criticamente obra/historiador a seu contexto social. 

O Capítulo II, A Breve Fase Marxista da Formação de João Fragoso e o 

Início de sua Transição, foi, resumindo, o estudo de caso que utilizamos para aplicarmos 

nossa definição de Historiografia. O adjetivo “breve”, caracterizando como efêmera a 

formação marxista de Fragoso, foi utilizado como recurso retórico para, por contraste, 
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indicar que poderá ter, pelo menos, outra fase de maior duração (senão, por uma questão 

lógica, o substantivo “fase” não surgiria), e será esta a que se seguirá, durando até hoje. 

Trata-se da fase que lhe deu mais notoriedade e que ele mesmo denomina como a de um 

historiador das “elites” – esta fase contrasta com a primeira. Como estudo de caso 

historiográfico, interessou-nos “a brevidade” em função de facilitar-nos verificar o 

momento de ruptura e transição de uma fase a outra, dando a possibilidade de entender 

os porquês das escolhas de um historiador em contato com seu contexto histórico etc. 

Contudo, esclarecemos mais uma vez, a obra de João Fragoso, além de 

relacionada aos demais historiadores do ART (e esta corrente em contraste com o ASC), 

foi entendida em sua totalidade. Focalizar com maior atenção a sua fase marxista 

decorreu de uma opção tático-cirúrgica para melhor atender ao principal objetivo desta 

tese. Sendo assim, retornamos às nossas leituras, releituras e anotações de sua 

dissertação de 1983 (também de alguns artigos que vieram logo a seguir); trabalho que já 

tínhamos realizado, com certa profundidade, para a pesquisa de nossa dissertação de 

2014. Só que desta vez aprofundamo-nos ainda mais nesta tarefa, detalhando todas as 

partes constituidoras do conteúdo de sua dissertação (dados empíricos, fontes analisadas, 

teorias e conceitos utilizados etc.) e trazendo novos autores, e seus conceitos, para 

dialogar com o marxismo de Fragoso aplicado ao sistema agrário-escravista e exportador 

do município de Paraíba do Sul no séc. XIX, sobretudo. 

Sendo o segundo capítulo basicamente a análise historiográfica, e, portanto, 

contextualizada (obra, autor e sociedade em profundidade histórica), dos textos 

marxistas de Fragoso, com ênfase no de 1983, procedemos da seguinte maneira, em 

resumo: primeiramente apresentamos sua dissertação quase que em sua totalidade 

(estendendo ao seu artigo de divulgação). Com uma análise qualitativa e crítica, 

esmiuçamos, dentre outras coisas, suas hipóteses e conclusões, apresentando os pontos 

fortes e o que julgamos como suas fragilidades etc. Feito isso, partindo para a 

finalização, além de discutirmos teoricamente o marxismo de Fragoso, indicamos o 

início de sua transição para a fase de um intelectual preocupado com os estudos das 

“elites” – e o contexto histórico associado. Nessa parte do capítulo, já adiantando o que 

pretendemos realizar em futuros trabalhos, comentamos rapidamente alguns textos seus 

emblemáticos, alguns redigidos com outros autores do ART, dando uma prévia do 

historiador João Fragoso, já não mais marxista e muito bem-sucedido como historiador 
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das “elites” (de uma historiografia que esclareceremos como “culturalista”, ou próxima 

da Antropologia culturalista, e de influência pós-moderna). 
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CAPÍTULO I – METODOLOGIA E SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 
 

 

Pensamos que alinhavar um método de pesquisa nada mais seja do que traçar 

uma trajetória pelos elementos que compõe o objeto desta pesquisa (adentrando-o), no 

nosso caso em particular trata-se de algumas das mais importantes obras de 

determinados intelectuais; especificamente daqueles que trataram da história da 

economia colonial brasileira, cujo foco é o grupo que ficou conhecido como “o Antigo 

Regime nos Trópicos”, e em especial o historiador João Luis Ribeiro Fragoso, seu 

principal nome nos estudos de economia colonial, que por esta razão é o nosso objeto de 

pesquisa nesta tese. E exatamente por não se tratar de uma biografia, no que diz respeito 

a este intelectual, que sua obra acadêmica, ou bibliografia, teve atenção especial. 

Contudo, nesta tese, ficaremos, a princípio, restritos aos primeiros trabalhos de sua 

formação enquanto historiador (a despeito de termos investigado e analisado quase toda 

a sua obra em conjunto). 

Pertencemos a uma filiação teórica adepta de que “o traçado” do qual 

falamos, todavia, não possa ser percorrido sem que previamente exista um conjunto 

minucioso de procedimentos essenciais à sua execução. Podemos denominar, ou 

resumir, esse conjunto como sendo algo concernente ao que, em geral, chamamos de 

técnica de pesquisa. Então, sendo assim, esperamos que tenha ficado claro que tudo 

aquilo que esteve relacionado ao objeto desta tese foi submetido a um processo, 

portanto, metodológico. Sem uma metodologia a conduzir, não há pesquisa 

cientificamente trabalhada. E um trabalho de História, monográfico e aprofundado 

cientificamente, que pretenda produzir uma análise explicativa sobre a realidade 

pesquisada, não surgirá simplesmente pela consignação de relações, análogas, de causa e 

efeito, e sim pelo desnudar daquilo que, nos aspectos sociais investigados, simula e 

pretende ser “o real”, mas que em verdade não passa de uma espécie de simulacro, um 

“real aparente”. Feito isso, por via de um método científico, o historiador poderá chegar 

ao “real concreto” do aspecto social que minuciosamente estudou. 

É importante o esclarecimento de tais procedimentos para que, igualmente, 
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não paire dúvidas acerca de como o tema da pesquisa foi tratado. Em tempos de 

desconstrução da validade da pesquisa histórica, enquanto ciência humana, onde tudo 

relacionado à sua escrita recebe, de parte de seus críticos, alcunhas desqualificadoras 

como as de “pós-verdade”, “pós-facto” ou coisas do gênero (sem contar os atuais 

ataques irracionais de ódio liderados por ideologias políticas de extrema-direita, avessas 

aos intelectuais e universidades e que procuram inabilitar os estudos científicos de um 

modo geral), reafirmamos nossa postura de que não estamos fazendo uma narrativa 

literária (para alguns, no extremo, até “ficcional”) sobre fatos de tempos idos, como 

sugere parte considerável desses críticos. Nosso trabalho de análise investigativa, sobre 

um determinado aspecto do passado, objetivou, pretensiosamente, temos de admitir, 

buscar o conhecimento, a verdade (por mais problemática que seja esta pretensão, quiçá 

mesmo inalcançável em sua totalidade; contudo, o esforço para tal, aquilatamos como 

deveras imperioso). 

Se se fala de “método” científico, na busca de determinado conhecimento da 

realidade social, no caso da pesquisa que deu origem a este trabalho, um de seus 

caminhos foi percorrido – preliminarmente – por entre alguns indicadores específicos de 

certas produções acadêmicas, na intenção de recorrermos a comparações qualitativas, 

restritas, obviamente, aos objetivos da tese. Posto isso, exercitamos algumas análises a 

partir do que levantamos – repetindo, previamente – em dados públicos dentre os 

principais historiadores das duas correntes concorrentes no campo historiográfico da 

História econômica colonial brasileira nos últimos trinta ou quarenta anos: Fernando 

Novais e João Fragoso.  

 

1.1.1. Dados acadêmicos e comparativos que ilustram – a partir da produção 

de Novais e Fragoso – os desenvolvimentos do ASC e ART em seu campo 

historiográfico. 
 

 

Como já esclarecemos na Introdução, estamos apresentando uma parte de 

nossas pesquisas sobre o conjunto do trabalho de João Fragoso, graduado em História 

social pela UFRJ em 1979, mestre pela mesma instituição e na mesma área em 1983 e 

doutor em História pela UFF em 1990. No mínimo a datar, repetindo, de nosso 

mestrado, que Fragoso e sua atuação em seu campo intelectual, juntamente com os 

demais membros de seu grupo historiográfico, Manolo Garcia Florentino, Maria de 
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Fátima da Silva Gouvêa e Maria Fernanda Baptista Bicalho, têm sido nossos objetos de 

estudo. Abaixo reproduzimos, a título de ilustração, a Figura 1, em que procuramos 

demonstrar os contatos e relações acadêmicas e profissionais – a partir de seus primeiros 

anos universitários – que estabeleceram entre si os quatro historiadores que 

originalmente compõem o ART (limitamo-nos ao ano de 2014 – corte cronológico final 

quando se trata da análise do conteúdo do que escreveram esses historiadores). 
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No decorrer dos anos 80 e 90 esses jovens historiadores desenvolvem sua 

formação acadêmica e consolidam afinidades teórica e metodológica acerca dos temas 

que passarão a identificar a presença do ART no campo historiográfico brasileiro 

(escravidão, economia colonial e do séc. XIX, sobretudo no Rio de Janeiro, a 

administração do império português no Brasil, a atuação de nossas “elites” nesta 

dinâmica etc.). Num crescendo de pesquisas, publicações, títulos acadêmicos e 

orientações de pós-graduações, abrindo caminho, conquistando reconhecimento de seus 

pares e ganhando espaço nas disputas internas típicas de um campo intelectual (dentro 

da perspectiva de Bourdieu), o ART empreende um revisionismo que “põe em xeque” 

análises consagradas que o precederam, em especial aquelas advindas do ASC. 

Em se tratando especificamente da economia colonial, na qual situa-se parte 

significativa das abordagens do ASC, destacam-se os reexames empreendidos por João 

Fragoso, sobretudo a partir de 1990, ano de seu doutoramento (acumulação endógena, o 

poder das “elites” residentes, a “negociação” senhor/escravo e, um pouco mais a frente, 

“o arcaísmo como projeto”, dentre outras coisas). Tanto o ART, como um todo, quanto 

João Fragoso foram exitosos no que diz respeito, inicialmente, ao volume de produção. 

Abaixo, a título de ilustração ou comparação preliminar, pode-se verificar alguns 

gráficos, expostos nos Lattes (“indicadores de produção”), exatamente de dois dos 

principais expoentes dos grupos antagônicos em questão, Fernando Novais, pelo ASC, e 

João Fragoso, pelo ART, que demonstram os desempenhos acadêmicos de ambos nos 

últimos 48 anos aproximadamente, de 1972 a 2011 para o primeiro e de 1981 a 2020 

para o segundo: 
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FERNANDO ANTONIO NOVAIS – INDICADORES DE PRODUÇÃO (Lattes) 

 

 

 
Fonte: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/graficos.do?metodo=apresentar&codRHCript=K4788388Y2&nome=Fernand
o%20Antonio%20Novais# (última atualização do currículo em 28/12/2013 – última consulta em 19/10/2020). 

 

JOÃO LUIS RIBEIRO FRAGOSO – INDICADORES DE PRODUÇÃO (Lattes) 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 1 

Gráfico 2 

Gráfico 3 

Gráfico 4 

Gráfico 5 

Gráfico 6 
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Fonte: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/graficos.do?metodo=apresentar&codRHCript=K4783500E0&nome=Joao%2
0Luis%20Ribeiro%20Fragoso# (última atualização do currículo em 24/08/2020 - última consulta em 19/10/2020). 

 

A frieza dos números e seus totais absolutos encaminham-nos para, no 

mínimo, uma percepção empiricamente óbvia: um maior volume da produção acadêmica 

de João Fragoso se comparado a Fernando Novais; mas tal comparação não terá nenhum 

valor científico se não fizermos as necessárias mediações analíticas. De todo modo, 

usando alguns critérios não muito complexos, podemos verificar, de uma maneira mais 

detalhada, algumas quantidades comparativas. 

Nos gráficos dos Lattes, que são alimentados sob as responsabilidades de 

seus próprios intelectuais, aos quais referem-se, existem vários itens a serem apreciados; 

contudo, em termos de seus totais, recortamos no tópico geral “todas as produções” os 

itens “orientações concluídas de mestrado”, “orientações concluídas de doutorado”, 

“artigos completos publicados em periódicos” e “livro ou capítulo”, agrupando-os, pela 

afinidade, em duas unidades: 1 - “orientações” e 2 - “publicações”. Há outros elementos, 

como, por exemplo, os itens “outras”, “trabalhos técnicos”, “orientações concluídas de 

supervisão de pós-doutorado” (esses dois últimos encontramos somente no Lattes do 

Fragoso) etc. O critério que nos valemos foi no sentido de evitar discrepâncias 

comparativas, de quantidade ou qualidade; primeiramente, pelo caráter vago do termo 

“outras”, que pode gerar imprecisão etc.; e em segundo lugar, por ser de 

responsabilidade de seus autores, não sabemos até que ponto esses foram “negligentes” 

(por alguma razão) em relação a algum detalhe que não aparece nos gráficos, então 

optamos por destacar somente os itens em comum entre os dois. Desse jeito, temos o 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1 
Orientações e Publicações de Novais e Fragoso 

segundo seus Lattes 

HISTORIADORES PUBLICAÇÕES ORIENTAÇÕES  

FERNANDO NOVAIS 19 46 

JOÃO FRAGOSO 73 52 

Fonte (respectivamente): Idem gráficos 1 e 2. 
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Por serem de gerações diferentes, portanto por uma questão puramente 

cronológica, partem de e chegam em datas distintas. Desse jeito, buscando dar um pouco 

mais de precisão, isolamos os pares da Tabela 1, “publicações” e “orientações”, e neles 

demos um novo corte temporal – diferentes entre eles – procurando coincidir os 

momentos de partida e chegada (uma interseção desses momentos e de suas ações), a 

partir do último a começar publicar e orientar e indo até ao primeiro a parar de realizar 

tais ações. 

Primeiramente, ficando para “publicações” o ano de 1981 como início, que é 

quando Fragoso começa a publicar; e o de 2009 como final, pois é quando Novais 

encerra as publicações de seus trabalhos acadêmicos. Uma série de 29 anos que 

procuramos organizar e expor em um gráfico de colunas agrupadas para que nos fosse 

permitido confrontar as quantidades entre os dois historiadores apreciados (e as colunas 

estão disposta sobre a série histórica para que possamos verificar que com o passar do 

tempo Fragoso vai aumentando a sua produção). O que pode ser visualizado no Gráfico 

6 abaixo, e mais uma vez ficou evidente um maior volume de publicações de Fragoso 

em comparação a Novais, principalmente com o avançar dos anos. 

 

 

No que diz respeito às orientações de mestrado e doutorado, aplicando o 

mesmo critério de limitar os cortes ao início do último a começar (Fragoso) e ao final do 

primeiro a terminar (Novais), que seria de 1994 a 2009 (16 anos), a diferença entre os 

dois é bem menor, mas ela existe. Vejamos o Gráfico 7 (de duas colunas agrupadas em 

seus totais e não dispersas sobre a série), para igualmente compararmos as quantidades 

entre as orientações dos dois historiadores. 
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Fonte (respectivamente): Idem gráficos 1 e 2.

Gráfico 6
Comparação entre as Principais Publicações Acadêmicas dos 
Historiadores Fernando Novis e João Fragoso (1981-2009).

NOVAIS FRAGOSO
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Apesar da diferença menor, ela, repetindo, existe a favor de uma maior 

quantidade de orientações de mestrado e doutorado realizada por Fragoso. Também 

poderemos observar, caso continuemos a visitar o Lattes, que este quantitativo, em 

relação a Fragoso, continuou inclinado a crescer; assim como os dos demais autores do 

ART. O que pode nos indicar que a revisão historiográfica sobre a economia colonial 

brasileira empreendia por esta corrente tendeu a ser bem-sucedida (e isso trará 

consequências); haja vista que estamos falando do aumento de orientações, e não 

simplesmente do aumento de publicações; uma coisa é o autor publicar, outra é ser ou 

não lido. Já a cada orientação concluída, significa que as teses surgidas com a corrente, 

no caso o ART, estão no mínimo prosseguindo. E se o aumento dos dois fatores, 

publicações e orientações, coincidem, que foi o que aconteceu no caso dos historiadores 

do ART, significa mais do que prosseguir, estamos falando, assim, de progressão, 

mesmo que esta se dê em um crescimento aritmético e não geométrico (não chegamos a 

analisar tal progressão dentro deste critério). 

Houve com certeza um desenvolvimento gradual do impacto das teses 

revisionistas do ART, no mínimo no subcampo da historiografia acerca da economia 

colonial brasileira. Um levantamento, por dentro do ART, quantitativo e progressivo no 

tempo, com os devidos cruzamentos em rede de orientadores, orientandos e suas 

instituições, sob o crivo de análises qualitativas, verificando, dentre outras coisas, a 

utilização das principais hipóteses em comum, poderá verificar este impacto; contudo, 
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Fonte (respectivamente): Idem gráficos 1 e 2.

Gráfico 7
Comparação acerca das Orientações Acadêmicas (Mestrado + 
Doutorado) dos Historiadores Fernando Novis e João Fragoso 

(1994-2009).

NOVAIS FRAGOSO
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este levantamento começamos a fazê-lo, mas ainda se encontra incipiente. 

Já nossos levantamentos quantitativos acerca do conjunto das ações 

acadêmicas do ART em comparação com o das ações do ASC, embora encontrem-se, 

até o presente momento, em andamento, já avançaram consideravelmente; e à vista 

disso, julgamos, não obstante estar em progresso, suficientemente revelador, 

principalmente em se tratando, especificamente, da comparação entre Novais e Fragoso, 

que foi a que usamos. Todavia, quando falamos dessas quantidades, são necessárias 

algumas mediações que – a despeito de relativizar as minhas conclusões – levem em 

consideração, para além de uma comparação numérica fria, pelo menos: as diferenças de 

geração dos historiadores dos dois grupos; os contextos, também diferentes, em que 

estavam inseridos; e em que podemos perceber (nestes contextos), por exemplo, as 

historicidades distintas das principais instituições universitárias formadas nos estados de 

São Paulo e do Rio de Janeiro. 

No que diz respeito à ideia de gerações diferentes, ou de “geração” de um 

modo geral, não podemos simplesmente trabalhar com a perspectiva do senso comum, 

dada somente pela proximidade de idade biológica de determinados grupos; é necessário 

problematizar. Então, tornando a ideia mais complexa, podemos formular a seguinte 

questão: quais subsídios básicos autorizam-nos a identificar como sendo uma geração 

determinado grupo demográfico composto de pessoas que possuem aproximadamente a 

mesma idade? Vejamos o que diz a Filosofia: 

“(do lat. generatio) ‘Geração’ forma par com o termo ‘corrupção’, na filosofia 

de Aristóteles, para designar os dois aspectos extremos da ‘evolução’ cíclica 

da matéria viva: a geração é a passagem da potência ao ato, é a criação; a 

corrupção é a passagem inversa, é a destruição.”22 

 

O verbete fornecido por Japiassu e Marcondes, em que se baseiam 

principalmente em Aristóteles, dá-nos a ideia de que de tempo em tempo há uma 

progressão em relação ao que se tinha antes, uma concepção cíclica de desenvolvimento, 

e cada geração nova que surge foi o resultado de uma força acumulada para um impulso 

de criar, ou seja, o surgimento de um fato ou algo realizado e concretizado; salvo em 

casos de “corrupção”, a sua antítese, em que há o desfazimento do “ato criativo” (não à 

 
22JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2008, p. 131, itálico e aspas dos autores. 
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toa diz-se – em um tom crítico e de lamentação – que algo pode ter “corrompido toda 

uma geração” etc.). Mas se repararmos bem, no conceito de “geração” de Aristóteles o 

tempo tem papel de destaque, pois o novo “ato de criação” que surge com a nova 

geração traz em si a inexorável tendência do tempo presente de ir cedendo lugar e 

transformando-se em tempo passado (o futuro que nos chega, previsto ou não). Ato, 

feitura, realização, criação etc., são ações no presente, que não é eterno.  

O conceito aristotélico de “geração” condiciona o ser a elementos que lhe 

fogem o domínio: tempo, biologia, sociedade etc. Associa-o a outros seres, cuja liga é 

dada por um fator “biocronológico”, terem nascido, mais ou menos, em uma mesma 

época; porém, tal grupo, “a geração”, tem sua condição identificada e entendida como tal 

pelos atos que praticam na sociedade, atos esses que em geral lhes nomeiam. Sendo 

assim, entendemos que o “conceito de geração”, mais do que pertencer, por exemplo, à 

Filosofia, à História, à Linguística (sem ser-lhes estranho) etc., é um conceito das 

ciências sociais, ou pelo menos mais apropriado a esta área do saber. 

“As diferenças segundo o grau de consagração separam de fato gerações 

artísticas, definidas pelo intervalo, com frequência muito curto, por vezes 

apenas alguns anos, entre estilos e estilos de vida que se opõem como o 

‘novo’ e o ‘antigo’, o ‘original’ e o ‘ultrapassado’, dicotomias decisórias, 

muitas vezes quase vazias, mas suficientes para classificar e fazer existir, pelo 

menor custo, grupos designados – mais do que definidos – por etiquetas 

destinadas a produzir as diferenças que pretendem enunciar.” 

“O fato de a idade social ser amplamente independente da idade biológica 

nunca é visto tão bem quanto no campo literário, onde as gerações podem ser 

separadas por menos de dez anos (é o caso de Zola, nascido em 1840, e de 

seus discípulos reconhecidos das Soirées de Medan, Alexis, nascido em 1847, 

Huysmans, em 1848, Mirbeau, em 1848, Maupassant, em 1850, Ceard, em 

1851, Hennique, em 1851).” 

(...) 

“Cada revolução [simbólica] bem-sucedida legitima-se a si mesma, mas 

legitima também a revolução enquanto tal, ainda que se tratasse da revolução 

contra as formas estéricas impostas por ela. As manifestações e os manifestos 

de todos aqueles que, desde o início do século, esforçam-se por impor um 

novo regime autístico, designado por um conceito em ‘ismo’, testemunham 

que a revolução tende a impor-se como o modelo do acesso a existência no 

campo.” 

“Caso exemplar, o que se chamou de a ‘crise do naturalismo’ não é mais que 

o conjunto das estratégias simbólicas, parcialmente eficazes, pelas quais um 

conjunto de escritores e de críticos, alguns saldos do naturalismo, afirmam seu 

direito a sucessão, em uma espécie de golpe de Estado simbólico...  ergue-se 

contra o naturalismo triunfante... que dá a todos os pretendentes... a 

oportunidade de dizer que o ‘naturalismo está acabado’. Assim se constitui 

um esquema de pensamento que, difundindo-se a um só tempo entre os 

escritores, os jornalistas e a parte do público que é a mais preocupada com sua 

distinção cultural, leva a pensar a vida literária e, mais amplamente, toda a 

vida intelectual na lógica da moda, e permite condenar uma tendência, uma 

corrente, uma escola, alegando apenas que está ‘ultrapassada’.” 
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(...) 

“Compreende-se que se possa situar na virada do seculo, com Robert Wohl, a 

emergência de uma tendência muito acentuada para pensar o conjunto da 

ordem social através do esquema da divisão em gerações (segundo a lógica 

que pretende que os intelectuais estendam com muita frequência ao conjunto 

do mundo social traços que dizem respeito ao seu microcosmo): é, com efeito, 

o momento em que essa divisão tende a generalizar-se no conjunto do campo 

de produção cultural, especialmente com a revolta que se declara, através das 

obras de Agathon (pseudônimo de Henri Massis, nascido em 1886, e de 

Alfred de Tarde, nascido em 1880)... contra o pensamento cientificista dos 

Renan e dos Taine que dominara todo o campo intelectual nos anos 1880, e 

que triunfa no campo universitário através dos fundadores das novas ciências 

e da nova universidade, os Durkheim, Seignobos, Aulard, Lavisse, Lanson e 

Brunot. Nessa fase crítica de uma luta permanente que é a retradução no seio 

do campo intelectual da oposição entre a direita e a esquerda...” 

(...) 
“Para ser inteiramente exato, seria preciso ainda diferenciar as trajetórias 

segundo seu ponto de chegada no seio do campo de produção cultural, isto é, 

em uma posição dominada temporalmente e dominante culturalmente ou o 

inverso, ou ainda em uma posição neutra: podendo os movimentos 

aparentemente nulos dos intelectuais de segunda geração comportar, por 

exemplo, um deslocamento de um ao outro polo do campo de produção 

cultural.”23 
 

 

Desculpem-nos por uma citação tão extensa, mas se fez necessário para que 

o raciocínio de Pierre Bourdieu (do qual nos valemos muito na organização e análise dos 

dados pesquisados) não fosse prejudicado. Em sua Sociologia reflexiva – em uma 

racionalidade que procura evitar tanto o absolutismo das terminantes dadas pelo meio 

social como o das infinitas perspectivas impostas pelo radicalismo relativista 

(procurando assim apreciar, como um único objeto ou um único “ser”, os sujeitos 

intelectuais e os objetos que manipulam em sua atuação) –, Bourdieu demonstra que 

para além de coisas subjetivas, como talento ou estética, por exemplo, o vínculo entre 

gerações contíguas, uma relação à outra, e que atuam na mesma área, pode ser uma 

disputa, acirrada ou não, para se ocupar o espaço de relevância e reconhecimento em 

seus ambientes de atuação (“os campos” de Bourdieu). 

Bourdieu não nos apresenta uma definição, específica, de um possível 

conceito seu de “geração”, pelo menos não de uma maneira explícita – parece não ser 

este o seu objetivo; mas ele está lá, quando fala de geração. Entende ou aplica este 

conceito como que identificando determinados grupos que se associam menos por terem 

seus componentes idades muito próximas (apesar de terem), mas principalmente por 

 
23BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte: Gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996, pp. 143, 146, 147 e 293 – grifos do autor. 
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possuírem perspectivas de atuação profissional quase idênticas (no caso das citações 

acima, intelectuais da Arte, como literatura e poesia, principalmente). Defendem, os 

sujeitos de uma mesma geração, princípio norteadores – seja a geração já consolidada e 

ameaçada ou a menos conhecida e que, por isso, ameaça –, um conjunto de fundamentos 

(que no caso podem ser estéticos no trato de seus objetos) e ideias (como teorias) que 

além de os identificarem, os municiam com as “armas” necessárias na disputa que 

travam em seu campo. Então, para Bourdieu, quando se fala de “gerações”, temos em 

cena disputas por espaço, tanto físico quanto simbólico. 

Retornando à Filosofia, podemos encontrar também o que diz, a respeito do 

conceito de “geração”, o filósofo e pedagogo espanhol Jorge Larrosa: 

“En el presente, en cualquier tiempo presente, viven y conviven distintas 

generaciones. Su convivencia garantiza ciertas formas de ayuda mutua sin las 

cuales sería imposible la crianza de los más jóvenes y la supervivencia de los 

mayores. Para cada generación, la ayuda de las otras es, literalmente, vital. 

Pero, además, la convivencia intergeneracional crea un vínculo social y 

cultural que asegura la transmisión: de la memoria, de la cultura, del mundo. 

Por eso las formas que adquieren los lazos intergeneracionales en cada 

espacio social y cultural y en cada momento histórico son también vitales, 

pero en un sentido distinto y no menos importante. Aquí no se trata ya de 

relaciones económicas que permitan la conservación o la mejora de la vida en 

un sentido puramente biológico, sino de relaciones sociales y culturales que 

garanticen la transmisión, la conservación y la transformación de un mundo 

compartido en el que la vida tiene, o no, sentido: un mundo que ya estaba en 

el momento de nuestro nacimiento, que seguirá estando después de nuestra 

muerte, que cambia aceleradamente y que nos transforma a nosotros con él.”24 

 

A filosofia da pedagogia de Larrosa nos traz uma concepção que 

acreditamos muito diferente da sociologia relacional de Bourdieu. Para este, reiterando, 

a disputa entre gerações superpostas no tempo parece ser um dos elementos cruciais para 

definir a primeira geração em relação a segunda (e vice-versa), pois que se utiliza da 

expressão ou conceito de “geração” para situá-las em campos específicos (recortes) de 

atuação na sociedade. Já aquele, ainda que tal como Bourdieu não privilegie a biologia 

(“las formas que adquieren los lazos intergeneracionales en cada espacio social y 

cultural y en cada momento histórico son también vitales... no se trata ya de relaciones... 

en un sentido puramente biológico, sino de relaciones sociales y culturales”), trabalha 

com uma concepção mais ampla de “geração”. 

 
24LARROSA, Jorge. “La convivência entre generaciones em un tiempo de crisis. A modo de presentacion”. 

In: Idem (ed.). Entre Nosotros: Sobre la convivencia entre geraciones. Barcelona: Fundacio Viure i 

Conviure, 2007, pp. 4-13, p. 5.  
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Depreende-se, do que se pode extrair da citação de Larrosa, que seu 

entendimento de geração abarca toda a sociedade, dividindo-a, independentemente de 

identificações do tipo classes sociais, profissão, grau de instrução etc., levando em 

consideração, então, a hierarquia etária da posição de nascimento dos indivíduos, como 

pais e filhos – e no extremo, enxergamos que também podemos ter avós e netos, ou 

ainda uma divisão maior de dois grupos, como o de avós e pais, de um lado, e o de filhos 

e netos de outro; temos ambas classificações como que secundárias. 

Julgamos que poder ser separadas, essas gerações de pais e filhos, por 

intervalos de tempo dados pelas médias de anos para que os indivíduos se tornem mães e 

pais pela primeira vez. Trata-se de uma média difícil de se estabelecer devido as suas 

inúmeras variantes entre os diferentes indivíduos, como diferenças de escolaridade, 

socioeconômicas, culturais, de comportamento que vem mudando a cada década e 

diferenças entre os países etc. Constatamos não haver muitos estudos estatísticos sobre 

este tema, pois seria interessante, para este tipo de definição do conceito de “geração”, 

que tivéssemos médias de anos entre primeiras maternidade e paternidade. Por exemplo, 

apesar de escassas, encontramos na PORDATA (Base de Dados de Portugal 

Contemporâneo), da Fundação Francisco Manuel dos Santos (Lisboa, Portugal – 

organização privada sem fins lucrativos), que a idade média das mães portuguesas para 

terem os seus primeiros filhos em 2019 era de 32,1 anos de idade, em uma série histórica 

que se iniciou em 1990, e para este ano a idade média foi de 27,125. E a mesma 

instituição aponta para a União Europeia, em 2019 (não há série completa para toda a 

EU), uma maternidade iniciada em média aos 31,4 anos26. 

Para o Brasil, como sabemos, os melhores, mais extensos e mais confiáveis 

estudos estatísticos a respeito vem do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). Tais dados podemos encontrar em suas publicações, geralmente anuais, das 

“Estatísticas do Registro Civil”, do Banco de Tabelas Estatísticas do SIDRA (Sistema 

 
25“Idade média da mãe ao nascimento de um filho”. Portugal. Site da PRODATA. Lisboa: Fundação 

Francisco Manuel dos Santos, 

https://www.pordata.pt/Portugal/Idade+m%c3%a9dia+da+m%c3%a3e+ao+nascimento+de+um+filho-417 

– última consulta em 28/03/21, às 12:31h.  
26Idem. Europa. 

https://www.pordata.pt/Europa/Idade+m%c3%a9dia+da+m%c3%a3e+ao+nascimento+de+um+filho-2408 

– última consulta em 28/03/21, às 12:48h. 
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IBGE de Recuperação Automática)27. São dados gerais brutos, extensos, muito bem 

detalhados e que geralmente são disponibilizados, para divulgação, em planilhas de 

Excel (disponíveis no site da instituição); e a partir destes dados, podemos levantar 

médias, fazer análises etc. No caso de uma média pronta acerca da idade em que as 

mulheres brasileiras são mães pela primeira vez, só encontramos uma divulgação do 

Censo de 2010 sobre uma informação tratando do tema em 2005 e que diz respeito ao 

intervalo de tempo entre 1991 (22 anos) e 2000 (21,6 anos). 

“O IBGE acaba de divulgar o perfil socioeconômico de mães que tiveram o 

primeiro filho em idades precoce e muito jovens (10 a 19 anos de idade) e as 

em idades relativamente avançadas (entre 40 e 49 anos), próximas do término 

do período fértil feminino. No Brasil, a idade média das mulheres, que foram 

mães pela primeira vez reduziu-se de 22 anos, em 1991, para 21,6 anos, em 

2000. A pesquisa investigou as mulheres, por grupos de idade, que foram 

mães pela primeira vez no período de referência de 12 meses anteriores as 

datas dos Censos Demográficos de 1991 e de 2000.”28 

 

O último ano de divulgação para Estatísticas do Registro Civil do IBGE foi 

2019, e nesta divulgação não encontramos uma apuração para a idade média em que as 

mulheres brasileiras têm filhos pela primeira vez; inclusive, também não encontramos, 

em verdade, para depois do ano de 2000. Na divulgação de 2019, temos o número de 

“nascidos vivos” por idade das mães, sem que se diga a ordem da maternidade, se 

primeira ou não. Neste caso, temos, por exemplo, a faixa etária dos 24 anos como a que 

concentra mais nascimentos; e em um cálculo rápido, de média ponderada de todas as 

faixas etárias, encontramos a idade de 27,2 anos.29 

Sim, é verdade, reportamos somente às maternidades, é que não encontramos 

muito dados para as paternidades, pelo menos para o que precisamos neste caso 

específico. Mas o fato é que (supondo que geralmente homens e mulheres têm filhos 

pela primeira vez em idades razoavelmente próximas), em se tratando do Brasil, as 

pessoas se iniciam como progenitor na faixa dos 20 e poucos anos, em média. 

 
27https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadcm. 
28IBGE. “Notícias: IBGE divulga perfil das mães que tiveram o primeiro filho na adolescência e na meia 

idade”, CENSO 2010, https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-

censo.html?busca=1&id=1&idnoticia=357&t=ibge-divulga-perfil-maes-que-tiveram-primeiro-filho-

adolescencia-meia-idade&view=noticia – última consulta em 31/03/2021, às 1708. 
29IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estatísticas do Registro 

Civil, 2019, https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/registro-civil/quadros/brasil/2019 - última consulta em 

31/03/2021, às 16:52h.  
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Sabemos que tal critério é muito frágil para se estabelecer e classificar as 

diferentes gerações que se sucedem. Por exemplo, se afirmamos que as idades médias 

em que as pessoas são mães e pais pela primeira podem ser um parâmetro para o 

estabelecimento de uma nova geração, podemos estar desconsiderando a idade média em 

que as pessoas vão ao mercado de trabalhos, tais médias podem muito bem não 

coincidirem. Outro aspecto a ser considerado, é que independentemente das idades 

médias em que as pessoas trazem outras pessoas ao mundo ou começam a trabalhar, 

podemos ter um grande grupo de pessoas na faixa, por exemplo, entre 16 e 25 anos 

(estamos especulando como um exercício de raciocínio) que, em vários assuntos gerais e 

importantes para a sua sociedade, seus integrantes têm um julgamento com razoáveis 

níveis de semelhança (e por isso identificam-se) e que comparado, este julgamento, com 

o de um outro grupo cuja faixa de idade começa aos 26 anos, e que igualmente 

identificam-se por um juízo em comum, podemos perceber uma diferença importante e 

até conflituosa, e, assim sendo, temos sim estabelecida uma diferença de gerações etc. 

O tema obviamente é complexo e estamos tentando trazer o máximo 

possível, do que nos é permitido, de reflexões a respeito. Como as considerações – que 

nos estão propiciando aprofundar sobre este assunto – trazidas por Larrosa e retiradas de 

livro30 que é coletânea de falas (compartilhadas, dentre outros, com Zygmunt Bauman e 

Mia Couto) de uma conferência internacional que exatamente trata do tema “geração”, 

que buscou entender as dificuldades da convivência entre gerações diferentes, mais 

novas com as mais velhas, e, principalmente, tentando, através das discussões e debates 

da conferência, dar sugestões de como tornar esta convivência mais positiva. Portanto, 

mais do que, somente, apontar os conflitos, esperava-se com o encontro construir 

possibilidades para uma convivência harmoniosa entre as gerações etc. 

“Una de las observadoras y analistas más agudas y perspicaces del cambio 

generacional, sobre todo en lo referente a los estilos de vida emergentes, 

Hama Swida-Ziemba, afirmó que ‘los individuos de las generaciones pasadas 

se situaban tanto en el pasado como en el futuro’. En cambio, para las nuevas 

generaciones, para los jóvenes de hoy en día, tan sólo existe el presente.”31 

 
30LARROSA, Jorge (ed.). Entre Nosotros: Sobre la convivencia entre geraciones. Barcelona: Fundacio 

Viure i Conviure, 2007. A Fundacio Viure i Conviure é uma organização barcelonense privada, sem fins 

lucrativos e de amparo a idosos, e suas famílias, em situação precária.  
31BAUMAN, Zygmunt. “Entre nosotros, las generaciones”. In: LARROSA, Jorge (ed.). Entre Nosotros: Sobre 

la convivencia entre geraciones. Barcelona: Fundació Viure i Conviure, 2007, pp. 101-127, p. 101 – grifos 

do autor. 
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Voltando para a Sociologia, acabamos de citar Zygmunt Bauman, da mesma 

coletânea organizada por Larrosa. A concepção sociológica por ele utilizada de 

“geração” – em parte apoiada na socióloga lituana Swida-Ziemba, cuja menção, diga-se 

de passagem, já fora utilizada por ele em uma de suas obras (A Arte da Vida)32 – opõe 

“as gerações passadas” às “novas gerações”. Não fosse Zygmunt Bauman, diríamos 

existir no excerto extraído um certo tom de lamento nostálgico, do tipo: “no nosso 

tempo...” Mas em se tratando da sociologia de Bauman, sim, tendemos a concordar com 

a diferença indicada por ele e Swida-Ziemba, que denota, dentre as gerações de ontem e 

de hoje, uma percepção distinta acerca da passagem do tempo, a ideia de continuidade 

em uma e o imediatismo em outra – respectivamente. 

“Não foi por mera contingência que a categoria ‘geração’ (no sentido de uma 

totalidade com traços comuns a todas as suas unidades, mas que não podem 

ser encontrados fora dela) nasceu e se estabeleceu no discurso científico, 

assim como no público, na esteira do que foi chamado de ‘Grande Guerra’ (e 

não admira, como veremos; só a primeira das ‘guerras mundiais’ do século 

XX ganhou o nome de ‘grande’, ainda que a Segunda Guerra Mundial a tenha 

deixado muito para trás em alcance territorial, escala de devastação, 

sanguinolência e gravidade de suas consequências). Foi nessa época que 

Ortega y Gasset empreendeu seu estudo seminal da comunicação e dos 

conflitos intergeracionais; e foi logo depois que Karl Mannheim lançou a 

categoria recém-descoberta, juntamente com outro conceito recém-chegado, a 

‘ideologia’, em suas surpreendentes carreiras. Pode-se dizer que a descoberta 

da ‘geração’ no sentido sugerido por Ortega y Gasset e posteriormente 

canonizado por Mannheim (ou seja, no sentido de um ‘sujeito coletivo’ 

caracterizado por uma visão de mundo distinta, capaz de agir, e inclinado a 

fazê-lo, tendo em vista seus próprios interesses particulares) foi ela mesma 

uma realização geracional: da Geração da Grande Guerra.”33 

 

Aqui, cremos, existe – ou pode existir – uma convergência entre a maneira 

pela qual Bourdieu utiliza a noção de “geração” e o que diz Bauman (agora apoiado em 

Ortega y Gasset e Karl Mannheim) na citação acima: “uma totalidade com traços 

comuns a todas as suas unidades, mas que não podem ser encontrados fora dela... um 

‘sujeito coletivo’ caracterizado por uma visão de mundo distinta, capaz de agir, e 

inclinado a fazê-lo, tendo em vista seus próprios interesses particulares”. Ao promover 

conceitualmente a partícula léxica “geração” à condição de sujeito social (encontrado 

 
32“Observador e analista muito sensível e perspicaz da mudança intergeracional, e particularmente dos 

estilos de vida emergentes, Hanna Swida-Ziemba notou que ‘as pessoas das gerações mais antigas se 

colocavam tanto no passado quanto no futuro’; para o jovem contemporâneo, contudo, só o presente 

existe.” (BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009, p. 87 – grifos do 

autor.) 
33Idem, ibidem, p. 96 e 97 – grifos do autor.  
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implicitamente em alguns trabalhos de Bourdieu e declarado explicitamente por Bauman 

em A Arte da Vida – ainda que não tenha sido uma caracterização original), portador de 

“visão de mundo” própria (que pode distinguir das de outros “sujeitos” semelhantes), 

com capacidade de ação para promover “interesses particulares”, consequentemente 

portador de identidade no conjunto de sua sociedade, a Sociologia pôde incorporar estes 

grupos específicos de pessoas a seu complexo de objetos de estudo. 

A dificuldade – encarando “geração” como sujeito, portanto, como que 

portadora de “personalidade” própria etc. – são as múltiplas identidades que suas 

partículas formadoras carregam, independentemente de amalgamados neste seu todo 

maior, como de gênero, sexualidade, classe social, profissão, escolaridade, opções 

político-ideológicas e outras de caráter mais subjetivo (o que dá incompletude aos 

estudos do conceito de “geração” que não o matize com os de “identidade”). 

Principalmente para esta maneira utilizada – que estamos apontando – por Swida-

Ziemba, Bauman e Larrosa, em que geração designa um imenso apanhado, generalizado 

(e semelhante ao que diz o senso comum), de pessoas que compartilham um momento 

próximo de seus nascimentos em oposição a outros imensos grupos que nasceram antes 

e depois34. No caso de Bourdieu, que dá um corte mais específico e bem menor, cremos 

que consiga amortizar melhor o impacto desta dificuldade, dando mais funcionalidade ao 

termo na aplicação em seu objeto de estudo. 

Isso nos traz de volta ao nosso objeto. Trabalhamos, portanto, com duas 

gerações de historiadores brasileiros que, a partir do início dos anos 70, dedicaram-se, 

principalmente, ao estudo da economia colonial brasileira – ASC e ART (lembrando que 

no caso do ASC, tendo Novais como expoente, a tradição historiográfica remonta à 

década de 40 com Caio Prado Jr.). São gerações que se sucedem no tempo e que 

rivalizam pelo reconhecimento de suas teses em seu campo ou subcampo de atuação 

intelectual. Daí talvez possa sair uma das explicações para diferença de quantidade na 

 
34Poderíamos ainda recorrer a estudos mais atuais das sociologias do trabalho e das organizações, em 

diálogo com a Antropologia urbana contemporânea e a Psicologia comportamental, que classificam os 

grupos de indivíduos nascidos a partir do pós-guerra em pelo menos quatro gerações diferentes: Baby 

Boomer (de 1946 a meados da década de 60), X (de meados da década de 60 ao início dos anos 80), Y ou 

Millennials (do início dos anos 80 a meados dos de 90) e Z (e de meados da década de 90 até 

aproximadamente 2010). Tal classificação tem sido muito útil ao mundo empresarial, notadamente as 

empresas mais modernas ou ligada às novas tecnologias etc. Contudo, apesar de relevante, não nos 

aprofundaremos no assunto, pois não estamos tratando de tema tão específico; o citamos em função de 

ilustrar o quanto o tema “geração” é complexo e abrangente. 
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produção de Novais em relação a Fragoso – como apontada mais acima. 

Associar ao que estamos entendendo como “grupo historiográfico” 

(semelhante à “escola historiográfica”, mas sem a organicidade necessária para tal) o 

conceito de “geração”, permitindo a estes grupos uma “identidade de sujeito” e dando-

lhes, assim, consciência e objetividade às ações tomadas, pode esbarrar exatamente, a 

nosso ver, na dificuldade das múltiplas identidades dos indivíduos que compõe o grupo 

historiográfico ou a “geração historiográfica” em questão. Senão vejamos. 

Podemos afirmar, hipoteticamente, por exemplo, que Fragoso teve uma 

atuação ou produção acadêmica quantitativamente maior do que a de Novais porque a 

geração deste, por algum motivo, não se interessava na quantidade e sim na qualidade 

acadêmica, e a geração daquele, nascida no decorrer da década de 80, em que as 

obrigações e pressões do ofício de historiador começavam a se impor, mesmo 

igualmente valorizando a qualidade, acabou sentindo-se obrigada a preencher o seu 

Lattes com um maior número de informações como um requisito quase que obrigatório 

para se conquistar uma carreira mais bem-sucedida. É um argumento plausível, pois que 

contextualizado com informações que, no caso da “geração” dos fundadores do ART, 

não fogem a realidade. Mas será que resiste a uma apuração empírica mais precisa? 

Peguemos, por exemplo, o caso do historiador Ciro Flamarion Santana 

Cardoso. Nasceu em 1942; graduado pela UFRJ em 1965; doutor pela Université de 

Paris X em 1971; professor de ensino superior, substituto para o nível de graduação, pela 

primeira vez em 1966, nas Faculdades Católicas Petropolitanas (FCP – Petrópolis, RJ), 

vínculo encerrado no ano seguinte; e, a partir desta data, dentre outras funções e 

instituições, professor contratado para graduação em História na Université Paris 8, em 

1970-71; e professor em universidades na Costa Rica e México, entre os anos de 1971 e 

79. Voltando ao Brasil, ingressou em 1979 como professor adjunto na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), permanecendo até 1984; também 

em 79 passou a dar aula como professor substituto na graduação da UFF, tornando-se 

adjunto em 1987, dando aula também na pós-graduação, e em 1994 é promovido a 

professor titular sob o regime de dedicação exclusiva, vínculo que manterá até o seu 

falecimento em 2013, aos 71 anos (foi na UFF que Flamarion ficou por mais tempo e 

mais desenvolveu atividades acadêmicas); também teve uma passagem importante  

como professor da graduação da UFRJ, 1996-97. 
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Apesar de marxista, não pertence, tal como Fernando Novais, à tradição do 

marxismo uspiano; mas Ciro Flamarion com certeza exerceu grande influência no 

marxismo de João Fragoso. Ambos, Flamarion e Fragoso, que atuaram 

profissionalmente no Estado do Rio de Janeiro, não pertencem a uma mesma geração 

acadêmica (a diferença de idade é de 16 anos35, e Fragoso entrou para a graduação em 

1976, cinco anos depois que Flamarion já era doutor e dez anos depois que este tornara-

se professor universitário); contudo, este foi da mesma geração de historiadores de 

Fernando Novais, que nasceu em 1933, hoje encontra-se com 89 anos e quando 

Flamarion faleceu, em 2013, tinha 80, portanto uma diferença de um para o outro de 9 

anos; mas a diferença das atuações acadêmicas, ou de suas “idades sociais”, na acepção 

de Bourdieu, é muito pequena. 

Fernando Novais tornou-se professor universitário em 1961 na USP (e 

depois também na UNICAMP) e Ciro Flamarion em 1966, cinco anos depois; em 

compensação, mesmo sendo um pouco mais novo, Flamarion doutorou-se, como já foi 

dito, três anos antes, em 1971, enquanto Novais concluiu o doutorado em 1973, na USP. 

Sendo assim, é mais do que razoável entender estes dois importantíssimos historiadores 

brasileiros como que pertencendo a uma mesma geração de acadêmicos. Portanto, 

pertencendo então a uma mesma geração – e entendendo e definindo este conceito (ou 

“categoria”, sendo mais apropriado ao uso de Bourdieu) como sendo um sujeito social 

específico, atuando com determinados propósitos em seu campo –, Novais e Flamarion 

tenderiam a apresentar um comportamento, enquanto historiadores, em vários aspectos, 

muito semelhante; e, consequentemente, nesses mesmos aspectos, distinto do 

comportamento dos historiadores da geração de Fragoso, como, por exemplo, o 

quantitativo do que produzem academicamente. Mas não foi isso que conseguimos 

apurar, por exemplo, quando comparamos exatamente as produções e atuações 

acadêmicas de Fernando Novais e Ciro Flamarion, que pertencem, como estamos 

 
35Como foi demonstrado mais acima, Pierre Bourdieu afirma que as diferenças etárias entre as gerações do 

campo literário (pelo menos para o caso por ele estudado na França do final do XIX) não são tão grandes; 

as idades biológicas (repetindo) “podem ser separadas por menos de dez anos...” Então, neste caso, 16 

anos de diferença entre Ciro Flamarion e João Fragoso nos dão uma margem confortável para afirmarmos 

que pertencem a gerações diferentes, mesmos se tratando de gerações não do campo literário, mas do 

campo historiográfico – e acreditamos que sejam casos semelhantes, porque nos dois campos o elemento 

grau de consagração, utilizado por Bourdieu, é de fato um critério que pode separar as gerações contíguas 

e que se sucedem na disputa pela hegemonia do campo. 
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afirmando, a uma mesma geração. 

Assim como foi feito no caso da comparação dos números acadêmicos de 

Novais em relação a Fragoso, a partir das informações disponíveis no Lattes de cada um 

deles, procuramos trabalhar com os mesmos dois indicadores (aproximando-os por 

pontos em comum entre os dois autores e mais uma vez evitando os itens de informações 

que julgamos sem a precisão necessária, como “outros” etc.): 1 - “orientações” (de 

mestrado e doutorado concluídas) e 2 - “publicações” (artigos completos publicados, 

capítulos de livros e livros), que são varáveis qualitativas importantes à comparação; e 

também estabelecemos o mesmo critério de igualar os limites cronológicos de início e 

fim – para harmonizar os dados cotejados a fim de evitar discrepâncias –, a partir do 

último a começar e indo até o primeiro a terminar, para cada um dos indicadores. E com 

os dados coletados, dentro destas classificações e critérios, elaboramos o Gráfico 8, de 

colunas agrupadas, para que pudéssemos melhor proceder a comparação. 

 
 

Pelo que podemos perceber, se os números de orientações de mestrado e 

doutorado empatam, no que diz respeito ao que escreveram no período apurado, a 

produção acadêmica de Flamarion em relação a Novais é um pouco mais do que oito 

vezes (!). De Aristóteles até, dentre outros, Bauman e Bourdieu, podemos verificar que o 

34 34
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FLAMARION NOVAIS

GRÁFICO 8
Comparação acerca das Orientações e Publicações Acadêmicas 

dos Historiadores Fernando Novis e Ciro Flamarion

1. Orientações 2. Publicações
1972 - 20111980 - 2002

Fontes:
Novais: http://lattes.cnpq.br/0031804541618409 (última consulta em 19/04/21, às 14:40h).
Flamarion: http://lattes.cnpq.br/3449605639852165 (última consulta em 19/04/21, às 14:50h).
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conceito de “geração” é complexo e amplo. Se amplo, como em Bauman, ou um pouco 

mais restrito, como em Bourdieu – especificando neste caso um corte menor e mais 

preciso de indivíduos –, o conceito ganha status de sujeito (quase como um eu pensante, 

na acepção epistemológica do cartesianismo), ajudando a explicar determinados 

comportamentos de um grupo designado como geração em relação a outros designados 

igualmente, porém de um conjunto de pessoas de momentos diferentes, apresentando, 

portanto, comportamentos também diferentes. Todavia, no caso específico de Novais e 

Flamarion, que são de uma mesma geração, parece que o termo “geração” apresenta uma 

fragilidade conceitual naquilo que, em geral, faz um acadêmico mais se projetar, que são 

as suas publicações, como resultados de suas pesquisas. 

Quando apontamos, bem mais acima, as diferenças quantitativas da atuação 

e produção acadêmicas de Fernando Novais e João Fragoso (este com índices maiores 

do que aquele), em nenhum momento houve, obviamente, a intenção de se estabelecer 

algum julgamento de valor hierárquico, estabelecendo, por exemplo, que um seria 

“melhor” do que o outro. Apenas estávamos evidenciando que houve um esforço por 

parte dos membros ART, dado o grande número de publicações, na busca de serem bem-

sucedidos na revisão que empreendiam nas teses já consagradas pelo ASC. De certo 

modo, empiricamente, podemos perceber que sim, que foram razoavelmente bem-

sucedidos. 

Voltando à análise quantitativa, em um primeiro momento não para explicar 

os possíveis porquês que estariam por trás de um maior esforço de desempenho, e sim, 

repetindo, para demonstrar a capacidade de reverberação das teses revisionistas do ART 

por meio da multiplicação de sua escrita – potencializada pelo crescimento do número 

de orientações e citações de suas obras por outros autores (apesar de que uma citação 

também pode ser feita no sentido de se rejeitar a ideia de um autor) –, na medida em que 

seus membros avançam em suas carreiras de profissionais da História. Esta 

quantificação, é claro, não tem nenhum sentindo se não comparada aos pares do mesmo 

campo historiográfico, sobretudo do mesmo subcampo da Historiografia colonial 

brasileira. 

Foi nesse sentido, de buscar demonstrar que houve um esforço bem-sucedido 

dos membros do ART na divulgação de suas teses revisionistas como contraponto à 

historiografia brasileira influenciada pelo ASC ou pelo marxismo de um modo geral, 
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sobretudo o paulista, que empreendemos um levantamento numérico e estatístico, com 

intuito comparativo, apresentado pela produção e atuação acadêmicas de alguns 

historiadores e intelectuais que se preocuparam – depois de Caio Prado Jr. – com os 

estudos da economia colonial brasileira. 

Quando falamos “estatístico”, longe de nós querermos entrar, como o faz as 

ciências exatas, na seara sofisticada da Matemática que se dedica a uma pureza teórica, 

por exemplo, dos fundamentos das técnicas de probabilidade relacionadas a elementos 

de complexas análises, como a modelagem de dados de funcionamento de softwares etc. 

Pensamos mais parecidos com o que diz, por exemplo, Charles Wheelan (economista e 

professor de políticas públicas e economia no Dartmouth College, em Chicago): 

“O objetivo é mostrar que a estatística nos ajuda a processar dados, que na 

verdade é apenas um nome pomposo para informação. Às vezes os dados são 

triviais no grande esquema das coisas, como no caso de estatísticas esportivas. 

Às vezes servem para revelar algum aspecto da natureza da existência 

humana, como no caso do coeficiente de Gine.”36 

 

A “natureza da existência humana” muito nos preocupa e interessa-nos 

entender, afinal somos da grande área das ciências humanas. Todavia, a comparação 

quantitativa dos autores de História colonial brasileira que realizamos para esta seção 

não chega a tanto, quase enquadra-se, para o público formado por historiadores 

brasileiros, no que Wheelan classificou de “trivial”, pois limita-se a uma estatística 

básica, sem grande – ou quase nenhuma – participação nas questões que envolvem os 

mais importantes problemas da “existência humana”. No entanto, para o nosso “grande 

esquema das coisas”, ou seja, um amplo e ao mesmo tempo simplificado e funcional 

“desenho” da representação de um aspecto relacionado ao nosso objeto de estudo, qual 

seja a comparação dos quantitativos da atuação acadêmica dos historiadores que 

pertencem ou orbitam o ASC e o ART, os dados coletados pode revelar-nos o que 

objetivamos (como metadados, ou seja, dados ou informações quantitativas que, 

externos à nossa pesquisa, fornecem ou proporciona-nos outros dados ou outras 

informações que vão compor e ao mesmo tempo corroborar com o conteúdo de nossas 

análises).  

Recolhemos, isso posto, alguns dados, realizamos um pequeno número de 

 
36WHEELAN, Charles. Estatística: O que é, para que serve, como funciona. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2016 – grifo nosso. 
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cálculos e classificamos – esses dados e os resultados de nossos cálculos a eles aplicados 

– em uma ordenação que julgamos capaz de apontar-nos o bom ou razoável 

desempenho, relativo, da maioria dos autores das teses originárias que são o conteúdo 

básico do Antigo Regime nos trópicos. Quais foram os nossos critérios? Inicialmente, 

listamos possíveis autores que consideramos de algum modo significativos para o 

universo da historiografia da economia colonial brasileira, e temas correlatos, após Caio 

Prado Júnior; em seguida, verificamos nestes autores dois aspectos, que foram 

apreciados isoladamente ou, dependendo do caso, em parceria um com o outro: 1º – o 

incontestável reconhecimento do autor dentre seus pares (condição que observamos 

empiricamente), 2º – se direta ou indiretamente o autor tinha ou tem alguma relação com 

o ASC ou ART. 

Com estes critérios, estabelecemos um rol de dezesseis historiadores, que 

passamos a listá-los agora com a devida – e rápida – justificativa para a sua escolha37: 

▪ EMÍLIA VIOTTI DA COSTA: historiadora marxista e professora de História da USP na 

década de 60, compulsoriamente aposentada em 1969 pela ditadura militar. Autora do 

clássico Da Senzala à Colônia38, de 1966, tese apresentada para o concurso de Livre-

Docência da USP em 1964 (Escravidão nas Áreas Cafeeiras), em que trata da transição 

do trabalho escravo para o livre no Brasil (e todos os problemas decorrentes e sentidos 

até hoje), sobretudo nos principais centros das regiões cafeeiras do Sudeste. Este tema 

também foi a motivação inicial de João Fragoso para apresentar o seu projeto de 

mestrado à UFRJ em 1978, só que pensado especificamente o município de Paraíba do 

Sul; no decorrer de sua pesquisa, no entanto, esta transição acabou ficando em segundo 

plano, substituída, para o mesmo período e região, pelo estudo das técnicas de obtenção 

do trabalho extra do trabalhador compulsório, principalmente o da lavoura de café39 (Da 

 
37Esclarecemos não se tratar de biografias, e sim de algumas poucas informações relevantes aos critérios 

estabelecidos. Também é necessário que se diga que não existe perfeição – e nem pretendemos – no rol de 

autores por nós escolhidos a partir de nossos critérios de pesquisa; outro pesquisador com certeza tiraria 

alguns e escolheria outros historiadores. Provavelmente, o número de variações da lista total surgiria pelo 

quão de pesquisadores a formulasse.  
38COSTA, Emília Viotti da. Da Senzala à Colônia. São Paulo: Ed. UNESP, 2010. 
39Fragoso nos fornece uma interessante pista de como, talvez, tenha mudado de ideia quanto ao tema de 

seu mestrado: “um mestrando na sua primeira entrevista com a futura orientadora [Maria Yedda] expõe as 

suas pretensões de dissertação. Para isto, ele utiliza todo o arsenal teórico marxista que conhece – e, por 

isso mesmo, a exposição é um tanto quanto confusa – para dizer que pretendia estudar a transição do 

trabalho escravo para o livre e, principalmente, as formas não-capitalistas de produção vigentes depois de 

1888. Terminada a entrevista, o aluno sai convencido de que o seu tema, na verdade, era o sistema de uso 
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Senzala à Colônia consta da bibliografia da dissertação de Fragoso aprovada em 1983).40 

▪ JACOB GORENDER: além de outras temáticas, obviamente que se tratando da História 

da economia colonial brasileira, o marxista Jacob Gorender dispensa apresentações; mas 

julgamos relevante reforçar a importância de seu conceito de “modo de produção 

escravista colonial”, compartilhado também por Ciro Flamarion (apesar de certas 

diferenças importantes entre esses dois autores, como a que envolve o conceito de 

“brecha camponesa”, defendida por este e criticada por aquele), que passa a figurar no 

debate marxista, iniciado por Caio Prado, sobre a existência de um “modo de produção” 

para economia colonial brasileira. “O modo de produção escravista colonial” traça uma 

crítica às concepções, por exemplo, de uma colônia capitalista de Caio Prado ou de um 

“modo de produção escravista” (lastreado pelo “escravismo clássico” da antiguidade 

europeia) de Nelson Werneck Sodré. João Fragoso estabeleceu duas relações distintas 

com as teorias de Gorender; na dissertação de 83, apoia-se; no doutorado de 1990, 

publicado como Homens de Grossa Aventura em 1992, critica.41 

▪ JOSÉ ROBERTO DE AMARAL LAPA: historiador e professor de História da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Marília (que hoje integra a atual UNESP) na década de 60 

e da UNICAMP a partir da década de 70. Doutorou-se em 1966 com a tese A Bahia e a 

Carreira da Índia, cujos estudos deu prosseguimento em arquivos portugueses e 

 
da terra em uma pequena cidade do Vale do Paraíba do Sul na época do café.” (FRAGOSO, J. L. R.; SILVA, 

Francisco Carlos Teixeira da; MATTOS, Hebe Maria. “Apresentação”. In: Idem (orgs.). Escritos sobre 

História e Educação – Homenagem à Maria Yedda Leite Linhares. Rio de Janeiro: Mauad: FAPERJ, 2001, 

pp. 7-15, p. 9).    
40BASSETO, Sylvia. Devemos rever a imagem que temos de nós mesmos: Emília Viotti da Costa. Revista 

Adusp, São Paulo, n. 17, 1999, p. 14-29. RODRIGUES, André Figueiredo. “Emília Viotti da Costa e a defesa 

da universidade pública: uma justa homenagem”. FACES DA HISTÓRIA, Assis-SP, v.4, nº 2, p. 254-262, 

Jun.-Dez., 2017.   
41“Partimos do pressuposto de que o escravo não deve ser visto corno um meio de produção e integrante 

do capital fixo, mas antes, corno afirma Jacob Gorender, enquanto ‘agente subjetivo do processo de 

trabalho’.” (FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Sistemas agrários em Paraíba do Sul (1850-1920): um estudo de 

relações não-capitalistas de produção. Rio de Janeiro, UFRJ, História, IFCS, 1983 – dissertação de 

mestrado, pp. 72 e 73). “Para Gorender, na verdade, esta situação [de fraco mercado interno colonial no 

Brasil] decorreria do fato de o escravismo colonial não gerar um mercado interno compatível com a 

realização de uma produção mercantilizada mais ampla. Daí tal produção, e com ela seu próprio 

sobretrabalho, ser realizada externamente à colônia, ou seja, em outro modo de produção [lembrar que 

Fragoso, a partir desta tese, defende “a acumulação endógena” na economia colonial brasileira]... 

Curiosamente, aqui se percebe a persistência de elementos claramente herdados dos quadros explicativos 

de Celso Furtado e de Fernando Novais, autores criticados pelo próprio Gorender.” (FRAGOSO, João Luís 

Ribeiro. Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro 

(1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998, p. 73). Para mais informações acerca de Jacob 

Gorender, v. MAESTRI, Mário. O Escravismo Colonial: A revolução Copernicana de Jacob Gorender. A 

Gênese, o Reconhecimento, a Deslegitimação. São Leopoldo: Cadernos IHU / Instituto Humanitas 

Unisinos, Ano 3 - Nº 13 – 2005.  
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espanhóis (traçando as rotas comerciais, durante a Época Moderna, entre Bahia, 

Portugal, suas colônias nos oceanos Atlântico e Índigo e Goa), publicando o trabalho 

final dois anos depois com o mesmo título42. Dentre outros temas, a economia colonial 

brasileira teve um papel de destaque na produção bibliográfica de Amaral Lapa, em que 

salientamos, em função do que se relaciona aos nossos estudos nesta tese, Modos de 

Produção e Realidade Brasileira43, de 1980, livro organizado por ele que conta, por 

exemplo, com textos de Jacob Gorender e Ciro Flarmarion; O Antigo Sistema 

Colonial44, de 1982, e O Sistema Colonial45, 1991. Interessante observar também, que já 

em meados da década de 60, Lapa mencionava a existência de um mercado interno 

importante na capitania da Bahia.46 Gostaríamos de destacar que O antigo Regime nos 

Trópicos47, coletânea organizada por João Fragoso, Fátima Gouvêa e Maria Fernando 

Bicalho, é dedicado, in memoriam, a Amaral Lapa e Charles Ralph Bóxer.48  

▪ MARIA YEDDA LEITE LINHARES: doutora, em 1954, pela antiga Universidade do 

Brasil (que fora antes Universidade do Distrito Federal), hoje UFRJ, historiadora e 

professora da UFRJ, UFRRJ e UFF. Yedda Linhares notabilizou-se pelos seus estudos 

de história agrária e escravidão brasileira colonial e oitocentista, tendo formado 

importantes grupos de estudos, como os que envolveram as pós-graduações das 

universidades em que trabalhou. Foi orientadora do mestrado e do doutorado de João 

Fragos e esteve na banca de doutoramento de Manolo Florentino.49 

▪ CIRO FLAMARION SANTANA CARDOSO: historiador marxista e professor da UFF 

(tendo lecionado também na UFRJ e PUC-Rio, e em universidades no México e na 

 
42LAPA, José Roberto do Amaral. A Bahia e a Carreira da Índia. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1968. 
43Idem. Modos de Produção e Realidade Brasileira. Petrópolis: Vozes, 1980.   
44Idem. O Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Brasiliense, 1982.    
45Idem. O Sistema Colonial. São Paulo: Ática, 1991. 
46“Em todo o caso, devíamos representar, considerada a totalidade populacional [que, segundo o autor, a 

população do Brasil passou de 100.000 habitantes em 1600 para 300.000 em 1700 e 3.250.000 em 1800], 

e o poder aquisitivo da minoria, um mercado consumidor [na capitânia da Bahia no séc. XVIII, pelo 

menos] nada desprezível para a Carreira [mercadorias oriundas de Lisboa e outras colônias portuguesas do 

Atlântico, África e Ásia que entravam pelo porto de Salvador].” (Idem. A Bahia e a Carreira da Índia... op. 

cit., p. 275).  
47BICALHO, Maria F. Baptista; FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, Maria de F. da Silva. O Antigo Regime nos 

Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séc. XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.  
48MACIEL. Ana Carolina de Moura Delfim. “O Fundo José Roberto do Amaral Lapa”. Resgate - Rev. 

Interdiscip. Cult., Campinas, v.23, n.30, p. 135-138, jul./dez. 2015 – e-ISSN: 2178-3284. 
49FRAGOSO, J. L. R.; MATTOS, Hebe Maria; SILVA, Francisco Carlos. “Apresentação”. In: Idem (orgs.). 

Escritos sobre História e Educação – Homenagem à Maria Yedda Leite Linhares. Rio de Janeiro: Mauda: 

FAPERJ, 2001, pp. 7-15. LINHARES, Maria Yedda Leite. 40 Anos de ANPUH – Balanço de uma 

Professora. In: Idem, ibidem, pp. 17-30.    
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França). Doutorou-se em História pela Universidade de Paris X, em 1971, com a tese La 

Guyane française (1715-1817). Aspects économiques et sociaux. Contribution à l´étude 

des sociétés esclavagistes d´Amérique, orientado por Frédéric Mauro (discípulo de 

Fernand Braudel e estudioso de temas da História latino-americana, sobretudo seus 

aspectos econômicos, com algumas importantes publicações sobre o Brasil etc.). 

Flamarion tratou dos mais variados temas (egiptologia, historiografia etc.), mas em 

História econômica colonial e escravista, como foi dito acima, compartilhou com 

Gorender do conceito de “modo de produção escravista colonia”. Foi orientador do 

doutorado de Manolo Flrentino e esteve nas bancas de mestrado e doutorado de João 

Fragoso.50 

▪ FERNANDO ANTONIO NOVAIS: historiador marxista e professor de História da USP e 

UNICAMP. Doutorou-se em 1973 pela USP, orientado por Eduardo d'Oliveira França 

(discípulo de Braudel e um estudioso da monarquia portuguesa), com a tese “Portugal e 

Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808)”, publicada em 1979 com o 

mesmo título51. O conceito do “antigo sistema colonial”, segundo entendemos, passa a 

ser, de forma muito sofisticada e impactante, a progressividade do “sentido da 

colonização” de Caio Prado. “O marxismo paulista” pela via da crítica historiográfica de 

Prado-Novais em relação à colonização portuguesa no Brasil, no que diz respeito 

principalmente a aspectos da história econômica, produção escravista, comércio de 

exportação etc., vai formar um contingente significativo de pesquisadores nestes temas. 

Será contra esta hegemonia do Antigo Sistema Colonial no subcampo da Historiografia 

da economia colonial brasileira, sobretudo, que os formuladores originais das teses 

revisionistas do Antigo Regime nos Trópicos vão se levantar a partir da segunda metade 

da década de 80.52 

▪ JOSÉ JOBSON DE ANDRADE ARRUDA: historiador e professor, dentre outras, da USP e 

UNICAMP. Doutorou-se pela USP em 1973, orientado também por Eduardo d'Oliveira 

França, com a tese “O Brasil no comércio colonial (1796-1808): Contribuição ao estudo 

 
50ALMEIDA, Carla Maria de; FARINATTI, Luís Augusto; FRAGOSO, J. L. R. “Para Ciro Flamarion Cardoso 

(1942-2013): uma homenagem de pesquisadores da América lusa escravista”. DOI – 

http://dx.doi.org/10.1590/2237-101X014027001. Jul-Dec / 2013. 
51NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808)... op. cit.  
52ARRUDA, José Jobson de Andrade. “Fernando Novais: um marxista pascalino?”. In: Idem. Historiografia: 

Teoria e Prática. São Paulo: Alameda, 2014, pp. 251-273. PUNTONI, Pedro. “Apresentação”. In: NOVAIS, 

Fernando Antônio. Aproximações: Ensaios de História e Historiografia: Fernando Antônio Novais. São 

Paulo: Cosac Naify, 2005, pp. 9-13.  
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quantitativo da economia colonial”, publicada em 198053. Jobson Arruda, nesse trabalho, 

analisa a Balança Geral do Commercio do Reyno de Portugal com seus Dominios e 

Nações Estrangeiras (edições de 1777 a 1818), traçando, dentre outras coisas, a 

diversidade da produção colonial brasileira. Arruda está inserido na área de influência do 

“marxismo paulista” e de sua principal manifestação sobre os estudos da História da 

economia colonial brasileira, que é o ASC – percebe-se por suas relações acadêmicas 

mais próximas e, acima de tudo, pelos seus muitos escritos; apesar disso, ainda que não 

negando e sim defendendo as teses deste marxismo, ele vai além, trabalha com uma 

concepção, acerca das relações Brasil / Portugal, de um “sistema colonial moderno”54. 

Destacar, por fim, que Jobson Arruda esteve na banca de doutorado de João Fragoso.55 

▪ MARIA ODILA LEITE DA SILVA DIAS: historiadora e professora da USP e PUC São 

Paulo. Doutorou-se na USP em 1972, orientada por Sérgio Buarque de Holanda, com a 

tese “Robert Southey, historiador do Brasil” (intelectual inglês que no início do séc. XIX 

estudou e publicou sobre a História colonial brasileira). Odila transitou tematicamente, 

na História do Brasil, entre a colônia e o império. Seu texto “A Interiorização da 

Metrópole”, publicada pela primeira em 1972 na coletânea 1822: Dimensões, organizada 

por Carlos Guilherme Mota, e que também contou, dentre outros, com textos de 

Fernando Novais, Frédéric Mauro e Emília Viotti, segundo Maria de Fátima Gouvêa, foi 

“o texto que mais profundamente marcou o conjunto da historiografia brasileira”56. Em 

 
53ARRUDA, José Jobson de Andrade. O Brasil no Comércio Colonial. São Paulo: Ática, 1980.   
54“Um sistema de colonização moderno [a trajetória trisecular da colônia Brasil, ainda segundo o autor] 

que se faz sob o signo do capital mercantil; que se expressa sob a forma do imperialismo do 

mercantilismo, cujo real significado, contudo, somente pode ser aquilatado se pensado em relação ao 

segundo sistema de colonização que a ele se segue com o hiato de algumas décadas, momento de 

passagem do sistema colonial moderno ao neocolonialismo do meio século XIX”. (JOBSON, J. J. A. “A 

Colonia Brasil: história e historiografia”. Tucumán: Revista Travesía – Universidade Nacional de Tucmán, 

pp. 7-29, p. 8). 
55“Essa multiplicação de pesquisas de base teria como resultado a revisão de alguns dos traços dos 

modelos explicativos antes analisados. Assim, temos, por exemplo, o recente trabalho (1986) de José 

Jobson arruda, onde encontramos referências à existência de produções coloniais estáveis ligados ao 

mercado interno, cuja lógica não poderia ser resumida à de meros apêndices do setor exportador. Ainda 

nessa mesma publicação, e segundo uma linha já anunciada em seu doutoramento, o autor sublinha que, 

apesar da inserção do Brasil nas determinações do pacto colonial, haveria flutuações não inteiramente 

coincidentes com as conjunturas portuguesa e europeia. Desnecessário dizer que essas observações sobre a 

produção de alimentos e os ritmos coloniais fogem dos enquadramentos antes dados à economia colonial.” 

(FRAGOSO, J. L. R. Homens de Grossa Aventura... op. cit., p. 77).   
56GOUVÊA, M. F. S. “A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 

2005”. Revista Alamanck Brasiliense-USP, São Paulo: 2005 (resenha), pp. 128-131, p. 128. Importante 

notar que Fátima Gouvêa aponta para um ponto em comum entre Holanda-Odila e o ART: “merece 

destaque a influência da obra e da orientação de Sérgio Buarque de Holanda, na abordagem empreendida 

por Maria Odila Dias. Para ele, segundo apontado pela própria autora, a noção de herança colonial só 
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“A Interiorização”, depois publicada como livro em 2005, sob o título A Interiorização 

da Metrópole e Outros Textos57, Odila analisa, com a chegada da Corte Portuguesa em 

1808, o processo de infiltração regional de novos negócios e interesses portugueses no 

Brasil, associados a homens de grandes recursos no Rio de Janeiro (uma espécie, 

segundo ela, de “elite” luso-brasileira residente na colônia a partir do XVIII).  

▪ JOÃO LUÍS RIBEIRO FRAGOSO: por ser, seu trabalho, objeto de estudo de nossa 

pesquisa, já demos algumas informações a respeito, e continuaremos no decorrer do 

texto desta tese. Obviamente seu nome – um dos formuladores originais do ART (o que 

mais se dedicou aos estudos da economia colonial e dos oitocentos de um modo geral), 

juntamente com Florentino, Gouvêa e Bicalho (os próximos desta lista) – se faz 

necessário neste conjunto de historiadores cuja produção foi por nós quantificada a título 

de comparação entre eles. 

▪ MANOLO GARCIA FLORENTINO: historiador e professor da UFRJ. Foi orientando de 

mestrado entre 1982-85, em El Colégio de México, do historiador argentino e marxista 

Carlos Sempat Assadourian, com quem Ciro Flamarion participou, por exemplo, da 

coletânea, organizada por Assadorian, Modos de producción en América Latina58; e Ciro 

Flamarion vai orientar Manolo Florentino em seu doutorado defendido na UFF em 1991, 

com o título: “Em Costas Negras: Um Estudo Sobre o Tráfico de Escravos Africanos 

para o Porto do Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1835”, publicada em 1995 como o título de 

Em costas negras: uma história do tráfico atlântico de escravos entre a Africa e o Rio de 

Janeiro, séculos XVIII e XIX59. Em 1993, com Fragoso, Florentino assina talvez um dos 

livros mais polêmicos a respeito das origens, estruturação e desdobramentos da 

economia colonial brasileira, O Arcaísmo como Projeto60. 

▪ MARIA DE FÁTIMA SILVA GOUVÊA: historiadora e professora da UFF, além de 

professora visitante, dentre outras, da Dickinson College, nos EUA, em 1992. Mestrado 

e doutorado na Inglaterra. Doutorou-se em 1989 na University College of London, UCL, 

 
seria compreensível em termos das ‘sobrevivências arcaicas que insistem em confrontar-se com forças 

renovadoras do devir histórico’.” (Idem, ibidem, p. 129 – itálico e aspas da autora). 
57DIAS, M. O. L. S. A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 

2005. 
58ASSADOURIAN, Carlos Sempat (org.). Modos de Producción en América Latina. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno Editores, 2005. 
59FLORENTINO, Manolo Garcia. Em costas negras: uma história do tráfico atlântico de escravos entre a 

Africa e o Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995.  

60FLORENTINO, Manolo Garcia; FRAGOSO, J. L. R. O Arcaísmo como Projeto: mercado atlântico, 

sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1840. Rio de Janeiro: Diadorim, 1993.  
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com a tese Provincial Politics in Rio de Janeiro, 1822-1889, orientada por Leslie 

Bethell. Gouvêa especializou-se na dinâmica da política administrativa do império 

português e da monarquia brasileira; contudo, a história da economia colonial brasileira 

esteve presente em suas pesquisas e trabalhos. Pós-doutorou-se em História do Brasil 

colônia pela Universidade Johns Hopkins nos EUA. Publicou, dentre outros trabalhos, o 

já icônico Antigo Regime nos Trópicos61, coletânea organizada por ela, Fragoso e Maria 

Baptista Bicalho; e os três volumes da prestigiada coleção O Brasil Colonial, também 

organizados por ela e Fragoso.62 

▪ MARIA FERNANDA BAPTISTA BICALHO: historiadora, professora da UFF, professora 

auxiliar da PUC-Rio entre 1983-91 e como visitante: da Universidade de Coimbra, 

DPIP-CES-UC, Portugal; Université de Provence Aix Marseille I, Aix-Marceille I, 

França; École des hautes études en sciences sociales, EHESS, França (dentre outros 

vínculos como professora ou pesquisadora). Doutorou-se pela USP em 1997, com a tese 

A Cidade e o Império: O Rio de Janeiro na Dinâmica Colonial Portuguesa. Séculos XVII 

e XVIII, orientada por Laura de Mello e Souza. Além de outros trabalhos, organizou, 

como já foi citado acima, a coletânea o Antigo Regime nos Trópicos.  

(Obs.: os quatros historiadores a seguir foram relacionados como nomes importantes da 

geração que surge orientada pelas teses do ART; o critério principal foi o fato dos 

quatros terem sido mestrandos ou doutorandos de João Fragoso em temas de História 

econômica brasileira, colonial ou oitocentista. Não foi nossa intenção, em função do que 

os dezesseis autores produziram, cunhar qualquer tipo de hierarquização ao formular 

esta relação. Sobretudo se levarmos em consideração os quatro abaixo, que ainda não 

tiveram o tempo necessário para acumular dados quantitativos que expressem a sua 

trajetória profissional, principalmente os dois últimos.)    

▪ ANTONIO CARLOS JUCÁ DE SAMPAIO: historiador e professor da UFRJ. Mestrando de 

João Fragoso na UFF, com dissertação defendida em 1994: “Magé na crise do 

escravismo: sistema agrário e evolução econômica na produção de alimentos, 1850-

1888”. Doutorando de Hebe Maria Mattos, com tese também defendida na UFF em 

 
61BICALHO, Maria F. Baptista; FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, Maria de F. da Silva (orgs.). O Antigo Regime 

nos Trópicos... op. cit.  
62FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Brasil Colonial, vol. 1 (1443-1580). Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2ª ed., 2015. Idem, ibidem, vol. 2 (1580-1720). Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 3ª ed., 2018. Idem, vol. 3 (1720-1821). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1ª ed., 2014. 
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2000: “Na curva do tempo, na encruzilhada do império: hierarquização social e 

estratégias de classe na produção da exclusão (Rio de Janeiro, c.1650-c.1750)”. Dentre 

muitos outros trabalhos com os membros originais do ART, Jucá participou da coletânea 

O Antigo Regime dos Trópicos, já aqui citada. É membro do laboratório de pesquisa O 

Antigo Regime nos Trópicos da pós-graduação da UFRJ, coordenado por João Fragoso. 

▪ HELEN OSÓRIO: historiadora e professora da UFRGS. Doutoranda de João Fragoso na 

UFF, com tese defendida em 1999: “Estancieiros, lavradores e comerciantes na 

constituição da estremadura portuguesa na América: Rio Grande de São Pedro, 1737-

1822”. Possui dois pós-docs no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 

ICS/UL-Pt (2010-11 e 2019) em História da América Colonial. Assim como Jucá, além 

de outros trabalhos como os membros originais do ART, Osório participou da coletânea 

O Antigo Regime nos Trópicos. Foi membro do laboratório de pesquisa O Antigo 

Regime nos Trópicos da pós-graduação da UFRJ, coordenado por João Fragoso. 

▪ ROBERTO GUEDES FERREIRA: historiador, professor da UFRRJ e membro colaborador 

do Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ. Doutorando de João 

Fragoso na UFRJ, com tese defendida em 2005: “Pardos: trabalho, família, aliança e 

mobilidade social. Porto Feliz, São Paulo, c.1798-c. 1850”. Tem pós-doc em História do 

Brasil (2009) no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, ICS/UL-Pt. 

Possui trabalhos publicado com Antônio Jucá e João Fragoso. É membro do laboratório 

de pesquisa O Antigo Regime nos Trópicos da pós-graduação da UFRJ, coordenado por 

João Fragoso. 

▪ TIAGO LUÍS GIL: historiador e professor da UNB, tendo sido professor substituto da 

UFRJ (2003-04) e da UFRGS (2008-09). Foi orientando de mestrado e de doutorado de 

João Fragoso na UFRJ. Mestrado em defendido em 2003, com a dissertação “Infiéis 

transgressores: ibéricos, indígenas e africanos no mercado muar platino”; doutorado em 

2009, com a tese “Coisas do caminho Tropeiros e seus negócios do Viamão à Sorocaba 

(1780-1810)”. Possui alguns trabalhos publicados com João Fragoso. 

Esses nomes foram relacionados em uma tabela e divididos em quatro 

gerações, com quatro nomes cada (a exposição acima já segue a disposição em que se 

encontram na tabela), basicamente pela proximidade de suas datas de nascimento. Para 

cada historiador, a tabela expõe, com o intuito de compará-los entre si, quatro índices ou 
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indicativos de produtividade acadêmica: 1º - o Índice h (ou h-index)63; 2º - o número 

total de citações que as obras do historiador receberam de outros autores; 3º - a média 

anual dessas citações, que é a divisão dessas citações pela quantidade de anos de atuação 

profissional, acadêmica ou de pesquisador, a começar pelo ano de conclusão do 

doutoramento ou do ano da primeira publicação, indo até o ano de 2020 ou até o ano de 

falecimento do historiador64; 4° - quantas citações recebeu a obra mais citada do 

historiador. 

A fonte dos dados quantitativos para essas informações foi o popular e 

livremente acessível Google Acadêmico (ou Google Scholar)65, que apesar de uma 

ferramenta básica (porém de composição algorítmica complexa) de consulta online para 

literatura acadêmica, em diversas disciplinas e extensas e variadas formas de 

publicações, como artigos, teses, livros etc., é um procedimento que organiza os 

metadados relacionados aos textos e autores que a ferramenta consegue alcançar, que 

segundo alguns pesquisadores especializados no tema, conta com um acervo acima de 

 
63O “índice h”, ou h-index, é um indicador quantitativo-qualitativo, ou métrica de citações, criado em 2005 

pelo físico argentino Jorge Eduardo Hirsch, da Universidade da Califórnia. Trata-se de um índice 

numérico que demonstra o desempenho acadêmico de um pesquisador, que consiste em quantificar 

analiticamente a produção científica ou acadêmica de trabalhos publicados dentro deste perfil. Calcula-se 

a partir da relação do número de publicações pelas quantidades de citações dessas publicações em um 

número igual ou superior ao quanto dos trabalhos publicados. Por exemplo, um autor terá índice h=5 se os 

seus 5 trabalhos mais citados contarem com pelo menos 5 citações cada um.     

64Se a intenção fosse algum tipo de “ranqueamento”, ou uma hierarquização de capacidade a partir dos 

valores deste “ranqueamento”, poderíamos dizer que tal critério é “injusto”, haja vista haver uma razão 

inversamente proporcional entre a média encontrada e a quantidade de anos de atuação do historiador, o 

que seria uma “desvantagem” para os mais velhos e uma “vantagem” para os mais novos; contudo, uma 

quantidade de tempo maior tende, a princípio, a proporcionar uma também maior produção (sabemos que 

não se trata de uma regra, só estamos sendo “hipotéticos”), o que, por sua vez, terá uma relação 

diretamente proporcional com a média anual de citações. Mas não se trata disso, tentamos verificar a força 

relativa de reverberação no tempo do conjunto da obra dos historiadores relacionados; em que podemos 

“compensar” ou “neutralizar”, em nosso juízo, as possíveis disparidades entre os anos de trabalho dos 

nomes listados. 
6562,5% dos historiadores por nós relacionados para, repetindo, aferir, na produção historiográfica da 

economia colonial brasileira, o desempenho e reverberação das teses revisionistas do ART em relação ao 

ASC, não têm perfil cadastrado no Google Acadêmico (o que é feito, a princípio, por iniciativa do autor), 

sobretudo os mais velhos, o que pode dificultar a verificação de alguns de seus metadados 

individualizados (são eles: Emília Viotti, Jacob Gorender, Amaral Lapa, Yedda Linhares, Ciro Flamarion, 

Fernando Novais, Fátima Gouvêa, Fernanda Bicalho, Antonio Jucá e Roberto Guedes); porém, não para as 

suas obras (consultando o nome de cada um desses autores, sem perfil cadastrado individualmente, 

pudemos encontrar, arrolados no Google Acadêmico ou no Publish or Perish, sua obra completa). Para 

estes casos foi usado o software Publish or Perish, programa desenvolvido pela © Anne-Wil Harzing 

1997-2021, que tem a capacidade de recuperar citações acadêmicas brutas disponíveis em várias bases de 

dados online, como o Google Scholar, e examinando analiticamente esses dados, fornece-nos para 

consulta por autor uma série de métricas de citações, como o h-index etc. (Para mais informações, v. in: 

https://www.harzing.com/).   
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100 milhões de publicações. Em 2019, por exemplo, o economista Michael Gusenbauer, 

especializado em Cienciometria, e apoiado em outros especialistas renomados e em 

vasta literatura, qualificou o Google Acadêmico como superior a quaisquer outros 

bancos de dados similares no mundo66. 

Tais parâmetros, aplicados aos nomes relacionados acima67, possibilitou-nos 

a elaborar a Tabela 268. 

       

 
66“We found that QHC [query hit count (“consulta de contagem de acertos”, metodologia utilizada)] sizes 

varied signifcantly from the smallest (CiteSeerX) containing 8,401,126 hits to the largest (Google Scholar) 

containing 389,000,000 hits.” (GUSENBAUER, Michael. “Google Scholar to overshadow them all? 

Comparing the sizes of 12 academic search engines and bibliographic databases”. Frankfurt: 

Scientometrics, Springer, Springer Nature, 118: pp. 177–214, 2019, p. 189). 
67Poderão nos questionar por que Celso Furtado não consta da lista que compõe o nosso catálogo. A razão 

é que os números e índices que expressam a sua produção bibliográfica desequilibrariam a tabela. Por 

exemplo, segundo consulta no Publish or Perish, as obras de Celso Furtado têm 37.269 citações, quase 6 

vezes mais do que o autor que configura com mais citações em nossa relação (Ciro Flamarion). Esta 

enorme discrepância se dá em função de não se enquadrar em nosso critério, pois Celso Furtado, em uma 

perspectiva bourdieusiana, por sua relevante atuação política (por duas vezes ministro de Estado, dentre 

outras coisas), extrapola o campo acadêmico e insere-se no campo de poder (ainda que o ponto de partida 

seja seu capital simbólico adquirido enquanto economista), o que deveras potencializa o seu alcance como 

intelectual.       

68O Google Acadêmico, como dito, foi a principal fonte para esta tabela; contudo, reforçando algumas 

informações já dadas, coletamos referências em biografias (aqui citadas), currículos Lattes (quando 

encontrado) e no Publish or Perish, que foram cotejadas ao que se colheu de informações no Google 

Acadêmico. Com algumas exceções, 2020 foi o ano limite utilizado como parâmetro final. E todas as 

consultas de Internet utilizadas para a confecção da tabela foram revistas no dia 26 de maio de 2021, às 8h.      
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Nossa tese não se insere em pesquisas de cientometria, bibliometria, 

infometria, webmetria ou altmetria; não se aprofunda, na história da ciência, nessas 

recentes metodologias matematizadas de análises quantitativas para o que se escreve e 

publica-se com os mais variados fins e áreas do saber, e que se encontra disponível não 

só em bibliotecas físicas, mas, principalmente, na grande rede mundial de computadores. 

Apenas nos utilizamos de algumas de suas ferramentas para confirmar que as teses dos 

membros do ART, no decorrer das décadas de 80 e 90 em diante, conseguiram rivalizar, 

em seu campo, com o que foi produzido por outras orientações teóricas etc. 

Comparando, por exemplo, especificamente o nosso objeto de estudo, João 

Fragoso, aos oitos autores que o precederam, que se encontram a duas gerações antes da 

dele, podemos perceber: que no índice h, Ciro Flamarion é o único que apresenta um 

índice maior que o dele; em número de citações, dos autores arrolados antes dele, apenas 

Médias Obras

Anuais de Mais

Citações Citadas

EMÍLIA VIOTTI DA COSTA 21 5419 96,8 1400

JACOB GORENDER 21 7465 135,7 1470

JOSÉ ROBERTO DE AMARAL LAPA 25 2295 67,5 261

MARIA YEDDA LEITE LINHARES 13 871 15,3 113

CIRO FLAMARION SANTANA CARDOSO 47 6347 126,9 362

FERNANDO ANTONIO NOVAIS 21 4407 113 1501

JOSÉ JOBSON DE ANDRADE ARRUDA 22 2762 55,7 345

MARIA ODILA LEITE DA SILVA DIAS 26 5239 100,8 1085

JOÃO LUIS RIBEIRO FRAGOSO 32 4926 123,2 885

MANOLO GARCIA FLORENTINO 21 3210 86,8 900

MARIA DE FÁTIMA SILVA GOUVÊA 28 811 40,55 208

MARIA FERNANDA BAPTISTA BICALHO 12 808 33,7 197

ANTONIO CARLOS JUCÁ DE SAMPAIO 14 634 19,8 196

HELEN OSÓRIO 13 767 34,9 224

ROBERTO GUEDES FERREIRA 7 169 8 191

TIAGO LUÍS GIL 9 378 17,2 77

QUE GUARDAM ALGUMA RELAÇÃO DIRETA OU INDIRETA COM O ASC OU O ART

TABELA 2

CONTEMPORÂNEOS (INCLUINDO ALGUNS REPRESENTANTES DA NOVA GERAÇÃO DO ART) 

ÍNDICES DE CITAÇÕES ACADÊMICAS DE ALGUNS DOS PRINCIPAIS NOMES

DO CAMPO DA HISTORIOGRAFIA COLONIAL BRASILEIRA (QUATRO GERAÇÕES) 

Fonte: Google Scholar. 

H-index CitaçõesGERAÇÕES HISTORIADORES

1ª

2ª

3ª

4ª
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quatro têm um número maior, Emília Viotti, Jacob Gorender, Ciro Flamarion e Maria 

Odila; nas médias anuais de citações, somente Jacob Gorender e Ciro Flamarion figuram 

à sua frente; e por último, no que diz respeito as obras mais citadas, Homens de Grossa 

Aventura, de Fragoso, apresentou um desempenho razoável, pois teve mais do que o 

dobro de citações das obras mais citadas de quatro historiadores, Amaral Lapa, Maria 

Yedda, Ciro Flamarion e José Jobson. Contudo, na comparação entre Homens de Grossa 

Aventura e Brasil e Portugal na Crise do Antigo Sistema Colonial, de Novais, esta teve 

616 citações a mais do que aquela; ou seja, a obra mais importante de Fragoso (que 

classificamos como o autor mais significativo do ART), até o momento, tem 40 % a 

menos de citações em relação a obra mais importantes de Novais (que igualmente, para 

o ASC, classificamos como o mais significativo). Ainda que levarmos em conta o tempo 

de “vida” das duas obras, desde a publicação até 2020, 41 para a de Novais e 28 para a 

de Fragoso, teremos uma média anual de 36,6 citações para a primeira e 31 para a 

segunda. 

Não se trata de nossa parte, como já esclarecemos, de estabelecer um 

ranking entre os historiadores. De todo modo, procuramos destacar que o ART surge 

com uma proposta de antítese da crítica marxista ao processo histórico de colonização 

portuguesa no Brasil. Estamos falando das décadas de 80 e 90 do século passado, 

quando a atividade de historiador passa por mudanças significativas em direção a sua 

cada vez maior profissionalização, que em certa medida pode nos ajudar a entender as 

razões para a busca de uma maior produtividade acadêmica por parte dos historiadores 

que se formam a partir de então. Quando pensamos e nos referimos aos possíveis 

porquês desta viragem histerográfica – que é uma das razões para existência desta tese –, 

nossas atenções voltam-se para o contexto que se inicia a partir de meados da década de 

70 em diante, em seus aspectos econômico-sociais, políticos e culturais. 

Sendo assim, esclarecendo, nosso intuito principal foi o de associar 

determinados aspectos que surgem no contexto, em que estes historiadores estavam 

inseridos, às suas formações na qualidade de acadêmicos, como poderá ser verificado no 

próximo capítulo. No nosso entender, é o que estamos defendendo, são esses aspectos 

contextuais novos, surgidos em meados da década de 70, que nos ajudam a vislumbrar o 

posicionamento teórico assumido por esses historiadores. Uma maior produção, em 

alguns casos, não é um fator causal para este posicionamento; e sim uma das 
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consequências das exigências – absorvidas ou não por aqueles que estavam, naquele 

momento, formando-se em História – que o ofício de Historiador começava a impor a 

seus profissionais, cuja trajetória estavam dando início. 

Como demonstramos, o conceito de geração não dá conta do porquê desta 

mudança, seja no aspecto quantitativo ou qualitativo. Reiterando, é um novo contexto 

alterando no campo historiográfico, dentre outras coisas, “as cláusulas” de competição 

por reconhecimento entre novos e experientes historiadores. Fosse, esta alteração, (1) na 

forma do proceder profissional, avolumando o Lattes, por exemplo; ou (2) no conteúdo 

teórico do que se produzia, que poderia ser o resultado de uma nova visão de mundo 

chocando-se ao que até então existia como hegemônico neste recorte da realidade social 

(lembrando que apesar de o campo, segundo Bourdieu, ter suas próprias regras internas, 

ele não está imune a uma relação dialética com a sociedade que o cerca).69 

Quando falamos da formação de João Fragoso, o foco específico desta tese, 

estamos nos referindo a um corte cronológico específico de 11 anos, de 1976 a 1987 (do 

término de sua graduação à publicação do artigo que escreverá com Manolo Florentino, 

“Marcelino, Filho de Inocência Crioula, Neto de Joana Cabinda...”70 que segundo 

entendemos, marcará a sua passagem de marxista a um historiador das “elites”, como ele 

mesmo define, o que será devidamente esclarecido no Capítulo 2), no limiar, portanto, 

dos contextos que, apontados acima, se sucedem. Mas esta formação acadêmica ocorre 

sob os auspícios teóricos ainda marxistas; logo, Fragoso encontrava-se até então na área 

de influência dos modelos teóricos que futuramente vai criticar.  

Esclarecemos também, entretanto, que na realidade há outros recortes 

maiores de duração de períodos, que foram apreciados em nossas pesquisas e que se 

relacionam com o corte de 11 anos. Em se pensando somente em João Fragoso, sua 

formação marxista encontra-se – dividindo com sua fase de historiador das “elites” – 

relacionada a um universo maior e globalizante que foi a produção sobre História 

 
69Por essas razões, consideramos contraproducente, metodologicamente, tentar procurar os motivos 

teóricos de possíveis mudanças de propensões quantitativas de diferenças de produtividade, entre os 

historiadores, em coisas como, por exemplo, “conceito de estilo” ou “conceito de cultura institucional” 

etc. 
70FLORENTINO, Manolo Garcia; FRAGOSO, J. L. R. Marcelino, Filho de Inocência Crioula, Neto de Joana 

Cabinda: Um Estudo Sobre Famílias Escravas em Paraíba do Sul (1850-1872). ESTUDOS 

ECONOMICOS, v. 17, n. 2, p. 151-173, 1987.  
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econômica colonial brasileira iniciada com Caio Prado Júnior. 

Informamos igualmente, complementando, que a fase de historiador das 

“elites” teve início com o fim da primeira fase, em 1987, e a limitaremos até à 

organização em parceria com Maria de Fátima Gouvêa, em 2014, da última publicação 

de maior repercussão, os três volumes da coleção O Brasil Colonial71, portanto 27 anos. 

Da mesma maneira, para efeito de uma margem temporal possível para esta tese, 

estabelecemos como baliza final das relações comparativas entre ASC e ART também o 

ano de 2014, ficando assim, para o corte cronológico global, da publicação de Formação 

Econômica de Caio Prado, em 1942, até a publicação de O Brasil Colonial de Fragoso e 

Gouvêa, portanto, 72 anos. As relações entre estes três cortes cronológicos podem ser 

mais bem visualizadas no esquema gráfico de círculos concêntricos “irregulares” (Figura 

2) que reproduzimos abaixo: 

 
FIGURA 2 

Relação entre os três cortes cronológicos envolvendo a formação de João 
Fragoso e a História econômica colonial a partir de Caio Prado Júnior. (1942-

2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A busca pela verdade histórica, sistematizada por um método científico, 

pode apresentar um sem-número de especificidades. A de nossa pesquisa, reiterando, 

processou-se por entre os escritos (ainda que cotejados a seus contextos históricos, pois 

 
71FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, M. F. S. (Org.). O Brasil Colonial: vol. 1 (1443-1580). Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014. Idem. O Brasil Colonial: vol. 2 (1580-1720). Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014. Idem. O Brasil Colonial: vol. 3 (1720-1821). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.   
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não se trata de um trabalho hermenêutico) de determinadas obras historiográficas, 

sobretudo as de João Fragoso72. Em razão disso, fica a exigência de se demarcar a 

singularidade investigativa de nosso estudo. Nossa tese, destarte, insere-se na seara da 

Historiografia; cabendo-nos, agora, definir esta especificidade dos estudos da História. 

 

 

1.2. HISTORIOGRAFIA: A AUTOCRÍTICA DA HISTÓRIA? 
 

 

Como toda disciplina que procura elaborar e acrescentar um corpo de 

conhecimentos sobre determinada matéria, que representa algo mais 

do que um mero exercício de senso comum, a historiografia precisa 

dotar-se de algum conteúdo teórico. Mas até hoje esta é uma de suas 

grandes carências.73 

 

 

Muitas das vezes, nós historiadores, dependendo da “corrente”, é claro, 

ficamos incomodados quando um estranho à nossa atividade – ou mesmo alguém 

próximo – diz ou insinua que o que produzimos enquadra-se principalmente em um 

relato descritivo, não científico e pormenorizado de um rol de fatos e pessoas de um 

determinado fenômeno humano no passado. Contudo, por mais que o trabalho de um 

historiador apresente sofisticadas análises críticas, independentemente de sustentado 

pelas mais modernas metodologias, se não souber definir com precisão o que é a sua 

atividade, isto é, o que é a História (tal como a já clássica pergunta de Lucien Febvre), 

poderá estar dando alguma contribuição a esses nossos críticos internos e externos. 

  

 

 1.2.1. História, Teoria da História e Historiografia – Ciência e Consciência 
 

 

Julio Aróstegui: a Historiografia como uma Ciência Social 

 
72Cabe salientar que a leitura atenta do que produziu João Fragoso (bem como dos demais membros do 

ART, de um modo geral) forneceu-nos as bases para as nossas formulações nesta tese, e não o contrário; 

ou seja, não imaginamos um perfil e fomos tentar encontrá-lo no que João Fragoso escreveu. Chegamos a 

determinadas conclusões, preliminares, depois de alguns anos debruçados sobre a produção historiográfica 

acerca da economia colonial brasileira, e cotejando o conjunto mais representativo desta produção aos 

aspectos mais significativos das teorias elaboradas por João Fragoso, mas tendo a realidade social que os 

conteve (os autores em questão) como o fundamento mais importante a ser levado em consideração. O que 

aqui está registrado é parte do que encontramos de mais expressivo desses anos de trabalho.  
73ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa Histórica... op. cit., p. 21.    
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O historiador espanhol Julio Aróstegui Sánchez, especializado, dentre outras 

coisas, em História Contemporânea, teoria, método e Historiografia, em seu livro, A 

Pesquisa Histórica: Teoria e método74, defende que a Historiografia precisa construir um 

corpo teórico próprio; e para tanto, da mesma maneira, é necessário que se diferencie 

não somente as teorias da História e da Historiografia (e neste último caso, que se 

estabeleça seu corpo teórico definindo-o de forma específica), como também se 

individualize esta última em relação à Filosofia da História; deixando esta para os 

filósofos e aquela, obrigatoriamente, para os historiadores.75 

Conjecturamos que seja comum a muitos historiadores – portanto, não 

somente para Aróstegui – o entendimento de que a Teoria da História se configura por 

ser um conjunto explicativo e definidor do que é a História, enquanto área do 

conhecimento. Um saber substantivo (essencial) que nos fornece as respostas para 

perguntas como: o que é a História? Estabelecendo também seu campo de atuação bem 

como o do historiador, quando debruçado sobre a realidade que pleiteia entender. Mas 

vejam, isso não quer dizer, como alerta-nos muito bem Aróstegui e outros teóricos, que a 

Teoria da História aborde questões da história universal ou da dos homens; isso é tarefa, 

pelo menos até este momento, da História. 

E no que diz respeito à Historiografia, como sua tipologia teórica (ou sua 

tipografia hipoteticamente diferencial) poderia manifestar-se? Entendemos (em parte 

inspirados em Aróstegui, dentre outros) que seja qual for a teoria relacionada à 

Historiografia, ela não será simplesmente capaz de responder-nos o que é a História; e 

sim dizer-nos como ela, a História, resumindo, acontece ou realiza-se (ou realizou-se). 

Logo, o corpo teórico da Historiografia pode ter a ver, a princípio, com o que é formal 

ou em sua “disciplina”, a própria Historiografia (se porventura já a entendemos como 

tal), ou com a História enquanto área do saber, estando relacionado, portanto, este corpo 

teórico, à normatização das regras de obtenção do conhecimento da escrita, ou escritas, 

da História. Relativo – esse bojo específico da teoria historiográfica – aos aspectos mais 

 
74Idem, ibidem.   
75“Existem, portanto, duas formas de teoria às quais o historiador deve dedicar a sua atenção e, por 

conseguinte, não confundir: a Teoria da História e a Teoria da Historiografia. Normalmente, esta segunda 

conterá a primeira [no nosso entendimento é exatamente o contrário]. Nenhuma dessas tarefas se confunde 

em absoluto nem com a filosofia da História nem com a história da historiografia.” (Idem, p. 21 – g. nosso 

e itálico do autor). 
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importantes de como estas regras se articulam e se agrupam e um conjunto inteligível 

das práticas investigativas de sua área do saber; tem a ver, assim, com o método – a 

Teoria da Historiografia, deste jeito, corresponde ao seu método, com os caminhos que 

seu fazer optou por realizar.  

Em tal caso, poderíamos também acrescentar ou pensar – temos plena 

consciência de que não seria uma concepção pacífica entre os historiadores – em uma 

totalidade de elementos conceituais e explicativos, agrupados de forma coerente, que 

orienta as práticas de uma pesquisa científica, ou seja, sua metodologia, voltada para a 

investigação do que, porque e como fizeram determinados historiadores para execução, 

específica, de seu ofício, bem como o conteúdo deste fazer específico. Em sendo assim, 

se esta for a opção (que parece não ser a de Aróstegui), teríamos uma teoria da 

Historiografia76 para além de um aspecto meramente formal, além de não prescindir 

deste aspecto (e é isso que estamos tentando fazer nesta tese). Cremos que neste último 

caso, reiterando, não seríamos plenamente abonados por Julio Aróstegui. 

É como disse o historiador José Jobson de Andrade Arruda, nosso orientador 

nesta tese, na Apresentação do já citado livro de Aróstegui: este, quando substitui a 

expressão “história” por “Historiografia”, propõe também pensar “a natureza [própria] 

do histórico, o modo pelo qual se conhece a História”.77 E ao fazer isso, ele além de 

pensar esta ciência, procurou dar à Historiografia, peremptoriamente, o status de área de 

conhecimento, enquadrando-a no campo das ciências sociais. 

A síntese de um ponto de vista teórico, por si só complexo, acerca de um 

conjunto conjectural aplicado ao exame e busca de informações a respeito de indícios 

empíricos de realidades sociais ocorridas no passado – em resumo, é disso que se trata 

uma de nossas concepções historiográficas. Uma síntese, em um primeiro momento 

formada por unidades hipotéticas, que necessita de um elemento léxico que a caracterize 

com razoável precisão; mas que também tenha a capacidade de exprimir a forma pela 

 
76E quando o historiador, na formulação teórica de sua metodologia, confunde estes dois tipos de teorias? 

Diferentemente de Aróstegui, para quem a Teoria da Historiografia conteria a da História, acreditamos que 

todo o trabalho de História acaba sendo obrigado a “misturar” as duas teorias. Em nosso caso, lançamos 

mão também, além de uma teoria da Historiografia, da Teoria da História, pois ao fim e ao cabo, todo 

trabalho de Historiografia é também um trabalho de História (e vice-versa) – há as suas intercessões.  
77ARRUDA, José Jobson de Andrade. “História ou historiografia? Ciência ou arte?” In: ARÓSTEGUI, Julio. 

A Pesquisa Histórica... op. cit., pp. I-VII e p. III.  
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qual esta síntese se anuncia, ou seja, a sua escrita. A procura desta condensação 

morfológica (a partir de um vocábulo que a nomeie) entre conteúdo e forma do 

“histórico” (social), foi uma das coisas que presidiu, diríamos que de forma obstinada, as 

páginas da “Pesquisa Histórica”. 

 

 

“Outro vocábulo já foi proposto [no lugar de ‘História’ ou ‘Historiografia’] 

para cumprir essa função: Historiologia. É inegável que, do ponto de vista 

filológico, essa palavra desempenharia perfeitamente a tarefa de designar a 

‘ciência da História’. Mas possui, no entanto, um matiz demasiado 

pretensioso: o de supor que a pesquisa histórica pode ser considerada, sem 

maiores justificativas, uma ‘ciência’. Foi Ortega y Gasset quem propôs o 

emprego do termo ‘Historiografia’ para nomear uma atividade que acreditava 

imprescindível: ‘não se pode fazer História se não se dispõe de uma técnica 

superior, que é uma tarefa geral das realidades humanas, o que chamo uma 

Historiografia’.”78 

Descartada expressões, por exemplo, como “historiologia”79, temos esta 

convicção por parte de Aróstegui de que a Historiografia se constitua em uma ciência 

própria e autônoma da área das ciências sociais, e propondo também que se troque, deste 

modo, o que a maioria dos historiadores entende como História, área de saber, sendo 

ciência ou não (a leitura de seu livro não deixa dúvidas quanto a esta convicção), tem-no 

feito incomodar-se muito com possíveis outros usos, por parte dos historiadores 

principalmente, do vocábulo “historiografia”; é o que ele chama de “os ‘maus usos’ da 

palavra Historiografia”80. E um dos “maus usos” que parece mais incomodá-lo é atribuir 

à Historiografia o sentido de “História da História”: 

 

“Pois bem, os ‘maus usos’ da palavra Historiografia são também frequentes. 

Certos autores, especialmente em língua francesa, têm atribuído à palavra 

‘Historiografia’ significações que sua simples etimologia não autoriza e que 

complicam a questão de forma completamente desnecessária, gerando 

equívocos quanto à sua significação original. Naturalmente, tais erros 

 
78ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa Histórica... op. cit., pp. 31 e 32 – itálico e aspas do autor e sublinhado 

nosso. Percebemos que a busca de Aróstegui por um termo que exprima corretamente, e amplamente, a 

pesquisa do histórico, e seu resultado, apoiou-se em vários autores; contudo, também percebemos que o 

historiador marxista polonês Jerzy Topolski foi um dos que mais o influenciou (v. in idem, ibidem, pp. 30, 

31, 36, 37, 422 e 480). Apesar de não fazer uma defesa enfática do uso do vocábulo “Historiografia”, 

Topolski, um estudioso da metodologia da História, também falou, na década de 50 do séc. XX, sobre a 

necessidade de se ter uma teoria que pense a História, enquanto área de saber, apoiando-se exaustivamente 

nas ciências sociais, sob o risco, caso contrário, do “el estudio de la historia presente (Zeitgeschichte) se 

convierte en periodismo, reportaje o elaboración de memorias, etc.” (TOPOLSKI, Jerzy. Metodología de la 

Historia. Madrid: Editorial Cátedra, 3ª ed., 1973, p. 14).             
79Que para Aróstegui “Introduz novas dificuldades semânticas no lugar de resolvê-las”. ARÓSTEGUI, Julio. 

A Pesquisa Histórica... op. cit., p. 32.  
80Idem, ibidem – g. do autor.    
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cometidos pelos franceses têm sido de imediato aceitos por seus imitadores 

espanhóis. Existem pelo menos dois usos impróprios da palavra Historiografia 

e algumas outras imprecisões menores nada difíceis de evitar, em todo o caso. 

O primeiro é o uso da historiografia como sinônimo de reflexões sobre a 

História, no estilo do que fazia Ortega y Gasset com a palavra Historiografia. 

O segundo é a aplicação, como sinônimo e termo coloquial, para designar a 

História da Historiografia, quando não, como se diz em algumas ocasiões 

também nos meios franceses, a história da história.”81 

 

 

Quando Aróstegui diz “especialmente em língua francesa... tais erros 

cometidos pelos franceses... nos meios franceses”, seu principal foco parece ser um dos 

nomes fundamentais de la Nouvelle Histoire (ou a 3ª geração dos Annales82), o 

medievalista Jacques Le Goff, ao menos no que corresponde dizer que a Historiografia é 

“a história da história”. Em especial o seu livro História e Memória83 (pelo menos): 

 

 

“Desde o início do século [séc. XX], e sobretudo nos últimos vinte anos [de 

finais da década de 60 a meados da de 80, aproximadamente], vem se 

desenvolvendo um ramo da ciência histórica que estuda a evolução da própria 

ciência histórica no interior do desenvolvimento histórico global: a 

historiografia, ou história da história. 

(...) 

a própria ciência histórica, com o desenvolvimento da historiografia, ou 

história da história, é colocada numa perspectiva histórica [quando fala da 

evolução teórica e temática da história nos últimos anos]. 

(...) 

O olhar do historiador sobre a história da sua disciplina desenvolveu 

recentemente um novo setor especialmente rico da historiografia: a história da 

história.”
84

 

 

 

Não é, cremos, tão simples como parece sugerir a crítica de Aróstegui, de 

uma “história da história”. Configura-nos mais uma abordagem qualitativa da ciência 

 
81Idem, pp. 32 e 33 – grifos do autor.  
82Existe uma interessante controvérsia a respeito do que começaram nos Annales Le Goff, Emmanuel Le 

Roy Ladurie, Pierre Nora, Philippe Ariès, Michel Vovelle etc. Para Peter Burke, ratificando o que dizem 

os historidares da “Nova História” francesa, dão continuidade, dentro de seus contextos, a primeira e a 

segunda gerações da Revista (BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da 

historiografia. São Paulo: UNESP, 1977 e idem, “Abertura: A nova história, seu passado e seu futuro.” In: 

Idem (org.). A Escrita da História: Novas perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 1992.). Já François 

Dosse, de forma crítica, entende diferente. Para ele, a “Nova História”, com a fragmentação do objeto, 

rompe com a perspectiva totalizante da História; perpesctiva esta defenndida por Bloch, Febvre e Braudel 

(DOSSE, François. A História em Migalhas: dos “Annales” à “Nova História”. São Paulo: Ensaio; 

Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1992). 
83LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1990 (Histoire et Mémoire, no 

original francês, Storia e Memoria, no italiano de onde se traduziu o nosso exemplar, e Pensar la Historia, 

no espanhol citado por Aróstegui). 
84Idem, ibidem, pp. 7 e passim – grifos do autor. 
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histórica a partir de sua metalinguagem. Uma lógica, da escrita da História, que 

transcende de si para melhor encontrar-se. Mas para Aróstegui tais considerações talvez 

soem simplistas etc. 

Ainda no que diz respeito ao correto uso da expressão ou vocábulo, 

empenhado, então, em encontrar uma definição conceitual precisa para a 

“Historiografia”, ajuizamos, também, que uma das coisas que mais parecem preocupar 

Aróstegui é aquilo que todos logo percebem quando são seduzidos pela História, o seu 

caráter anfibológico; ou melhor, a anfibologia do vocábulo que a define, denomina e 

exprime. Ao pronunciarmos “história”, referimo-nos às coisas da vida real que 

aconteceram no passado, ou à ciência humana que estuda essas coisas?85 As duas opções 

estão corretas, obviamente. 

Claro, isso não é privilégio da História; e certamente Aróstegui sabe disso. É 

um problema (será que é mesmo um problema?) encontrado na Física, Química, 

Economia etc. Mas no caso da História, há outra característica também muito 

interessante. Quando o vocábulo surge com Heródoto de Halicarnasso (“o pai da 

História”) no século V a.C., na Grécia, expressando uma “pesquisa” (pois em Grego 

“história “ quer dizer precisamente “pesquisa” ou “investigação”) acerca, em um 

primeiro momento, das “Guerras Médicas”, suas origens e razões (mostrando-se, pela 

primeira vez, diferente metodologicamente da tradição literária ou narrativa das crônicas 

ou épicos), ele, o vocábulo, não estava dando nome somente a uma área do 

conhecimento que surgia com esta iniciativa, estava denominando, da mesma maneira, o 

conjunto que contém os objetos de pesquisa desta área; isto é, o “passado histórico”. 

Naturalmente que enquanto realidade, este conjunto e seus “objetos”, a 

serem apreciados, existem (ou existiram) independentemente de alguém estudá-los ou 

denominá-los (desde que não estejamos sob a influência de algum tipo de “idealismo” 

filosófico mais radical, onde o objeto-pesquisa só existe porque o sujeito-pesquisador o 

concebe – uma espécie de determinismo teórico do “método dedutivo”, levando ao 

máximo o pensamento de Platão ou Descartes86). Contudo, o tempo humano, a 

 
85Um nome para a pesquisa da história e outro para o discurso que esta pesquisa produz, plasmam-se na 

“Historiografia”, segundo Aróstegui (v. ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa Histórica... op. cit., p. 28).i  
86Contudo, acreditamos que uma suposta contradição, em uma possibilidade de pesquisa, entre os métodos 

“dedutivo” (idealista) e “indutivo” (empírico) possa ser desfeita pelo tratamento dialético dado a uma 
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temporalidade social, ou seja, o tempo histórico manipulado pelo historiador, segundo 

Aróstegui, é uma construção dada pelas ações humanas em sociedade; é aquilo que 

acontece, que chamamos de “fato” ou “evento”. Acontecimentos humanos que criam “o 

tempo histórico” manejado pelos historiadores (e não o confundamos com o “tempo 

natural”). O conceito “tempo”, portanto, não é algo que contém esses acontecimentos e 

as mudanças que porventura ocasionam; na verdade, são estes acontecimentos/mudanças 

operados pelos homens que criam e condicionam “o tempo social” – diferentemente do 

que acontece como “o tempo natural”87. Isto em vista de que os conceitos de “história” 

(o passado e não a ciência), “sociedade” (que “é o sujeito real e único da história [a 

ciência]”88) e “tempo” (como construção social do homem), para o ofício do historiador, 

precisariam estar associados. Diante disso, o que são “o histórico” (o tempo passado e 

seus eventos a serem apreendidos) e sua definição? É para Aróstegui uma ação teórica e 

inteligível do historiador ao investigar as sociedades de tempos idos (sem que com isso 

possa se imaginar que Aróstegui esteja dizendo que o resultado da pesquisa histórica 

seja uma abstração ou simplesmente uma narrativa subjetiva da imaginação do 

historiador, como querem os pós-modernos). 

 

 

“A história é, em última análise, a ‘qualidade temporal’ que tem tudo que 

existe e também, em consequência, a manifestação empírica – quer dizer, que 

pode ser observada – de tal temporalidade... Sociedade e história são, 

definitivamente, realidades inseparáveis, ainda que de forma alguma 

idênticas... 

Para discutir a natureza do histórico devem ser previamente definidos, por 

exemplo, dois conceitos-chave, o de sociedade e o de tempo, por uma razão 

que é também essencial: porque a confluência dessas duas realidades, tão 

diferentes entre si, é que configura a história. Infelizmente, tampouco a 

natureza do social ou a do tempo costumam ser tema habitual entre os 

historiadores. E, no entanto, são assuntos incontornáveis para que se possa 

conceituar o histórico.”
89

 

 
pesquisa qualquer que se queira efetivar; tal como vem sendo realizado por parte da tradição marxista. Em 

termos epistemológicos mais gerais dos estudos das sociedades, o materialismo histórico e dialético, por 

exatamente ser “dialético”, e, portanto, aberto, opõe-se diametralmente à hermenêutica (fechada), como, 

por exemplo, nas obras de Heidegger ou Koselleck. Esta abertura para com os elementos, ou variantes, de 

pesquisa, resumidos no conjunto dos dados empíricos e em seu tratamento lógico, permite-nos que 

evitemos absolutismos do tipo “idealista” ou “materialista”, e nos possibilite sim o diálogo, a dialógica 

entre lógica analítica e empiria.     
87Apesar de Aróstegui não distinguir o homem da natureza etc., é necessária esta construção teórica que 

diferencie o que é construção social do que venha a existir independente dos homens em sociedade (v. 

ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa Histórica... op. cit., nas pp. 255-261).  
88Idem, ibidem, p. 259 – g. do autor.  
89Idem, pp. 554 e 555 – grifos do autor.  
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Há, isso posto, uma nítida preocupação de Aróstegui com um formalismo 

etimológico para o binômio história/historiografia (como princípios de conduta para os 

“entalhes” das regras que configuram o ofício historiográfico90). Inclusive entendemos 

que não seja original esta separação, dada por ele, entre história-vida ≠ história-saber (e 

o próprio Aróstegui esclarece isso). De qualquer maneira, e a partir, contudo, de suas 

preocupações, análises, necessidades e objetivos teórico-metodológicos, propõe, em 

verdade, o vocábulo “História” para a história vivida, reservando a “Historiografia” para 

a disciplina do que é histórico; mas a princípio, “historiografia” não simplesmente no 

sentido do que os historiadores fazem para realizar suas atividades de pesquisa histórica 

(chamando-a de “História”, e a entendendo, portanto, como área do saber); é isso, porém 

mais do que isso. Trata-se, para Aróstegui, de uma proposta para o uso da expressão 

“Historiografia”, outrossim, como uma crítica científica ao ofício do historiador, bem 

como uma crítica também de como fazer esta crítica91. “Historiografia”, sendo assim, é 

para Aróstegui teoria, método, metalinguagem (ainda que não se refira a esta expressão) 

e autocrítica da ciência histórica. 

Logo, “a Historiografia”, está dizendo-nos Aróstegui, se se pode entendê-la 

como algo que vai além da pesquisa das coisas do tempo histórico, mas também como 

uma crítica científica, mesmo que formal, à práxis laboral do historiador, ela deverá estar 

associada, e identificada, a um profundo mergulho no meio cultural e ideológico do seu 

tempo, em que foi produzida; e esta contextualização (é assim que estamos entendendo, 

pois Aróstegui nada mais faz do que propor, para se definir a Historiografia, que sejam 

apresentadas as circunstâncias que a rodeiam enquanto uma existência das áreas do 

saber, que seja inserida em sua conjuntura) contempla, em boa parte, os procedimentos 

de pesquisa desta tese, já que acreditamos estarmos fazendo um trabalho historiográfico 

que procura contextualizar o historiador, associar, além de outras coisas, às suas razões 

ao seu momento vivido. Todavia, não temos a mesma pretensão de Aróstegui de instituir 

um establishment para uma formalidade procedimental tão profunda que possa dar a ela, 

Historiografia, o status de uma ciência autônoma, da área das ciências sociais; 

continuaremos a inseri-la como uma área da História. 

 
90“[Como ele mesmo diz:] Essa ‘teoria e método da pesquisa historiográfica’ optou por uma visão de certo 

modo normativista”. (Idem, p. 12 – g. do autor).  
91“Para mim [ou seja, em sua definição de Historiografia], a fundamentação última da historiografia não se 

baseia no que os historiadores fazem, senão, antes, na crítica do que fazem.” (Idem, pp. 13 e 14).  
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Se em sua procura por uma sistematização formal mais precisa da 

Historiografia, Aróstegui, como afirmamos mais acima, pareceu ser tão crítico aos 

franceses (e à tendência de alguns espanhóis em segui-los em muitas de suas ideias), 

sobretudo Le Goff, também faz uma importante transigência a Lucien Febvre (e isso 

porque ele identifica o momento da historiografia dos Annales até os anos 70 – da 

primeira e segunda gerações, respectivamente Bloch-Febvre e Braudel – como “o mais 

rico e pluralista de todos”92). Com uma pequena ressalva, já que Febvre teria falado 

“com certa imprecisão”93, Aróstegui concorda com o cofundador da Revista dos Annales 

quando este afirma que a História não é uma ciência. 

 

 

“Com a historiografia, como com outras ciências, se não cabe falar de uma 

ciência no sentido pleno, pode-se dizer que nos encontramos diante de uma 

prática científica, e que não renuncia a sê-lo... 

Foi o historiador francês Lucien Febvre, um dos fundadores da escola dos 

Annales, quem, nos anos 50, falou com cautela e com certa imprecisão, mas 

com sagaz capacidade de observação, do que entendia como prática da 

historiografia: 

‘Em minha opinião – escreveria Febvre –, a história é o estudo cientificamente 

elaborado das diversas atividades e das diversas criações dos homens de 

outros tempos, captadas em seu momento, no marco de sociedades 

extremamente variadas... A definição é um pouco ampla, (mas) em seus 

próprios termos descarta, me parece, muitos falsos problemas. A isso se deve, 

em primeiro lugar, que se qualifique a história como estudo cientificamente 

elaborado e não como ciência.’
94

 

(...) Febvre expressou há cinquenta anos uma caracterização da função e 

resultado cognoscitivos da historiografia que, a nosso ver, não foi superada. A 

historiografia não seria uma ciência mas sim um estudo cientificamente 

elaborado. Como isso é possível? Primeiramente, porque o trabalho 

profissional do historiador não é um conjunto de atividades arbitrárias, 

meramente empíricas, subjetivas e ficcionais, mas diz respeito, 

principalmente, a atividades que tendem a estabelecer conjeturas sujeitas a 

regras ou princípios reguladores, a um método. Quer dizer, é visível que o 

trabalho do historiador adquire o rigor metodológico dos procedimentos da 

ciência. E, em segundo lugar, porque o historiador trata de buscar, para os 

processos históricos de qualquer nível, explicações demonstráveis, 

intersubjetivas, contextualizadas, como as da ciência, e que, 

consequentemente, pretende chegar a elas mediante procedimentos lógicos 

conhecidos, explícitos e comprovados. 

Caberia acrescentar que uma prática científica, ou cientificamente realizada, é 

perfeitamente possível mesmo quando desemboca em resultados que nem 

cheguem a ser teorias de valor universal nem possam estabelecer 

predições.”
95

 

 
92Idem, p. 104.ii  
93Idem, p. 78.  
94FEBVRE, Lucien. Vivir la Historia. Palabras de iniciación. In: Idem. Combates por la Historia. Barcelona: 

Ariel, 1970, p. 40, grifos de Aróstegui. Apud ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa Histórica... op. cit., p. 78.    
95ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa Histórica... op. cit., pp. 78 e 79 – grifos do autor.  
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Pois bem, se não chega ser uma ciência, pelo menos tendo como padrão as 

chamadas “ciências duras” (Matemática, Física, Biologia, Química etc.), a História, 

como área de saber, e que Aróstegui está propondo-nos que rebatizemos de 

“Historiografia” (portanto, repetindo, dando a esta expressão um sentido diferente do 

que a maioria dos historiadores tem dado, inclusive o autor desta tese), pode ter o seu 

rigor metodológico – curiosamente, pode praticar ciência, sem, no entanto, ser ciência 

em seu stricto sensu. Mas para ser um estudo cientificamente elaborado, a História, ou a 

Historiografia, precisará de um método. E este, é o que pensamos, por sua vez também 

precisará resolver o dilema, que não é de hoje, entre ciências exatas e ciências humanas, 

ou entre ciências duras ou ciências sociais ou ainda, na clássica expressão também 

explorada por Husserl, entre ciências da natureza e ciências do espírito.  

Entendemos que a concretude alcançada pelos métodos das ciências naturais 

na observação de seus objetos, verificável, por exemplo, na reprodução em laboratório, 

ou a objetividade dos cálculos matemáticos nas pranchetas ou computadores das ciências 

exatas (ainda que paradoxalmente muita das vezes dada em dimensões abstratas dos 

números), são parâmetros inalcançáveis para as ciências humanas. Tais parâmetros já 

foram tentados pelo positivismo, e criticados, tais tentativas, pela fenomenologia 

inaugurada por Husserl (que Heidegger aprofundará), em sua luta contra o historicismo e 

o que ele definia como psicologismo, e também pelos Annales de Bloch e Febvre, dentre 

outros. Todavia, hoje, de fato, esses esforços cientificistas estão superados (a não ser 

pelos trabalhos de história quantitativa realizados por economistas “cliométricos”). 

Contudo, quando falamos em termos do positivismo nas ciências sociais, por exemplo, 

não podemos negar a importância da sociologia de Durkheim com o estabelecimento do 

fato social, que se constitui ou baseia-se na apreensão dos modos de agir, ser, pensar e 

sentir dos indivíduos em sociedade, aqueles que operam uma potência determinada sobre 

esses indivíduos, submetendo-os a uma moldagem normativa da coletividade em que se 

encontram. Cremos, igualmente, que não seja possível, para a História-Historiografia, tal 

procedimento; não seria exequível, pelo que entendemos, a instauração de um “fato 

histórico”, ou de um “fato social histórico”, ou ainda de um “fato x histórico” etc. 

Os eventos humanos no passado, individuais ou coletivos, ou mesmo os 

fenômenos sociais/estruturais de maior amplitude, não se prestam a cristalizações que 

nos permitam, de uma maneira criteriosa, observá-los objetivamente. Duas variantes 
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poderosíssimas, e instáveis, atuam de forma a não permitir tal cristalização: o tempo e o 

homo sapiens. Cronos é impiedoso, a devorar tudo que lhe aparece pela frente; e os 

descendentes de Eva com Adão, por sua vez, em sua maneira de existir e viver, tudo 

transformam, inclusive aquilo que pensam. Então o que fazer? Ceder a não mais tão 

prestigiosa pós-modernidade? Cremos que não. 

Febvre, e agora abalizado por Aróstegui, deu-nos a “fórmula”. Podemos 

utilizar-nos de procedimentos, práticas, técnicas e métodos científicos, amparados, 

inclusive, por teorias que só fazem se aprimorar com o passar do tempo, e apontar 

tendências, construir grandes sínteses históricas de sociedades idas e também do passado 

das atuais etc. Para isso, precisamos, em nossos estudos e análises qualitativas, operar 

com recortes histórico-sociais totalizantes ou globais; haja vista que os recortes 

temáticos menores, no tempo-espaço, que trazem a ambição, quem sabe inalcançável, de 

não se contaminar com as inevitáveis, infindáveis e incontroláveis variantes dos 

fenômenos históricos maiores, prestam-se mais aos fatos isolados alçados às vezes, por 

meio de eficientes narrativas, à condição de exemplos significativos; mas que em 

verdade não têm como dar conta da totalidade social de forma objetiva, salvo a própria 

parte da realidade de que estão tratando. Acabam, dessa maneira, sendo uma espécie de 

variação dos chamados “tipos ideias” (ou “puros”), pois semelhante à sociologia de 

Weber, emanam sim da realidade (sem com ela estar comprometidos), a partir do olhar 

de seu observador, contudo, e agora nos utilizamos do próprio Weber: 

 

 

“[O tipo ideal é] uma construção intelectual destinada à medição e à 

caracterização sistemática das relações individuais, isto é, significativos pela 

sua especificidade. 

(...) 

A finalidade da formação de conceitos de tipo ideal consiste sempre em tomar 

rigorosamente consciência não do que é genérico, mas, muito pelo contrário, 

do que é específico a fenômenos culturais”.96  

 

 

Não gostaríamos de entrar no mérito da construção teórico-sociológica 

weberiana (e inclusive é desnecessário que afirmemos o quão importante é tal 

 
96WEBER, Max. A “Objetividade” do Conhecimento nas Ciências Sociais. São Paulo: Ática, 2006, pp. 144 

e 145. Uma proposital abstração teórica que, sem ser a realidade empírica, tenta ser uma ferramenta 

indutiva, do particular para o geral, e, portanto, não generalizada de apreensão, por exemplo, de possíveis 

comportamentos individuais na sociedade etc.  
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construção para a história das ciências sociais etc.). Todavia, neste diálogo que travamos 

com Aróstegui, partimos de parâmetros teóricos distintos, pois que calcados no 

materialismo histórico e dialético97. E na tentativa, talvez, de se construir um “caso 

significativo” enquanto realidade social, em um possível recorte sensivelmente menor, 

no tempo-espaço, do objeto de apreciação histórica, a nosso ver, mais do que uma 

espécie ou variação de um tipo ideal temático, acaba se incidindo naquilo que os 

estudiosos da língua chamam de “metonímia”, ou “sinédoque” (dependendo do autor), 

pois o sentido de algo se desloca de um lugar a outro. 

“A segunda lei do inconsciente é a metonímia [a primeira seria a metáfora, 

que isola e condensa determinado atributo, que não é alheio ao que se quer 

significar, que passa a ser um novo significante metafórico substituindo por 

completo o significante real de algo qualquer – por exemplo: “a mulher é uma 

rosa”]. É uma articulação de um significante ao outro por deslizamento. 

Tomemos o famoso exemplo de metonímia: ‘Trinta velas despontam no 

horizonte’. Ao invés de se falar barco, fala-se vela, de acordo com a definição 

da metonímia que é a parte pelo todo, pois tomou-se parte do barco, a vela, 

para se referir ao barco. Para generalizar o termo metonímia, podemos dizer 

que o que permite articular vela com barco – a parte pelo todo – é 

simplesmente a articulação significante (‘vela’ se articula com ‘barco’). A 

falta de significação própria da cadeia significante corresponde ao reenvio da 

significação de significante em significante próprio à associação livre... a 

conexão do significante com o significante... não permite a cristalização de 

um significado...”
98

 

 

  

Em um texto de apresentação ou divulgação do resultado final de uma dada 

pesquisa em ciências humanas, pode-se operar com este instrumento, de funcionalidade, 

para uma estruturação ou produção demonstrativa de um discurso que procura impor-se 

como universal, em que a metonímia, ou sinédoque, é utilizada como recurso de 

linguagem; mas neste caso específico, na relação entre cortes temáticos amplos e cortes 

temáticos menores, temos a parte pelo todo, os efeitos-consequências pela causa-

circunstância, os sintomas superando o todo de onde parte etc.  

Depois de aberto este “parêntese”, retornemos à questão da História-ciência 

 
97Da qual Weber é um implacável crítico: “Quanto à chamada ‘concepção materialista da história’, é 

preciso repeli-la com maior firmeza como ‘concepção de mundo’ ou quando encarada como denominador 

comum da explicação causal da realidade histórica... É de se esperar que a chamada ‘concepção 

materialista da história’ – segundo, por exemplo, o antigo sentido genial-primitivo do Manifesto 

Comunista –, somente subsiste hoje nas mentes de leigos ou diletantes.” (Idem, ibidem, p. 38 – grifos do 

autor).  
98QUINET, Antonio. A Descoberta do Inconsciente: do desejo ao sintoma. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 

32 – g. do autor.     
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(Historiografia para Aróstegui) para fechá-lo. Um método historiográfico cuja 

fundamentação formal tem como base a metonímia, por exemplo, da parte pelo todo99, 

não pode se dizer científico, pois o entendimento que produz sobre as coisas estudadas é 

o resultado da tentativa (às vezes até diligente) de “deslizamento” de um conteúdo 

maior, e múltiplo de elementos que o compõem, para uma de suas partes (e como 

comportar, enquanto parte, tamanha amplitude de conteúdo?). Na verdade, esta, pelas 

mãos de seu historiador, está tomando a função de significante que pertence ao todo de 

que faz parte. Como isso é possível sem que haja muita imprecisão?100 

Nossos objetivos teórico-metodológicos neste trabalho aproximam-se, em 

parte, às preocupações formal-normativas de Aróstegui, em sua formulação de uma 

definição para a Historiografia, que além de substituir o termo “História”, seja definitiva 

enquanto expressão que designa o trabalho de pesquisa histórica, que a seu ver, designa 

a função disciplinar da pesquisa e escrita da história. Contudo, não é nossa intenção 

normatizar a Historiografia como uma ciência independente. 

“A Historiografia”, o termo, além de ser empregado como uma expressão 

auxiliar nos títulos de alguns trabalhos acadêmicos de História, encerra a ideia, em si e 

ao trabalho que empresta o seu sentido, do resultado final da pesquisa, que nos é 

apresentado como sua escrita (o que para Aróstegui é uma vantagem do termo em 

questão); contudo (uma desvantagem que Aróstegui pretende eliminar), em geral, esta 

escrita não traz uma exposição teórica do uso metodológico da historiografia nos 

trabalhos de história que a tem em seus títulos, e isso – e concordamos com Aróstegui – 

porque os historiadores dessas pesquisas não se preocupam em fazer tal exposição 

explicativa etc.101 

 
99Voltaremos ao tema da “metonímia” no Capítulo II para tratarmos de um dos traços teórico-

metodológicos que julgamos problemático em Fragoso, que teve início já e sua primeira fase, mas que o 

marcará de forma mais intensa em sua segunda fase. 
100Não estamos lançando mão de teorias da Linguística, Semiótica ou de determinados ramos da 

Antropologia para a construção de um método historiográfico mais inclinado às narrativas culturalistas, 

do tipo pós-moderno, por exemplo, em detrimento de um suposto “determinismo economicista”. Seria, em 

verdade, substituir um determinismo por outro. Trata-se de esclarecer qual o nosso método, que, sendo 

mais precisos, procura estabelecer uma postura dialética, no estudo histórico da sociedade, entre os fatores 

econômicos e culturais, dentre outros. A busca de um método científico, para a História, que busque o 

homem em sua totalidade social.      
101E esta preocupação de Aróstegui, de teorizar a história-historiografia (teorização negligenciada, 

historicamente, pela maioria dos historiadores), tudo indica que de certa forma é influência recebida 

principalmente do historiador francês Henri Berr. O próprio Aróstegui o reproduz nas primeiras páginas de 
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Em nosso caso, entendemos a nossa pesquisa, na área de História, como uma 

pesquisa de Historiografia não somente por trazer no título o termo “historiografia” ou 

por ser o resultado, escrito, de uma pesquisa do histórico. Mas, principalmente, dentre 

outras coisas, por também ser um trabalho em que sua pesquisa histórica se preocupa 

com a escrita da história como um objeto, no tempo e no espaço, de estudo. E a 

metodologia (“caminho” e seu estudo) utilizada para tal, denominamos como 

“historiografia”. Neste sentido, temos muitas coisas em comum com Aróstegui, pois 

igualmente consideramos importante, como ele sugere, construir uma “nomenclatura” 

específica para os estudos históricos ou historiográficos. Para Aróstegui, é necessário 

que a comunicação que o termo “historiografia” produza saia do coloquial, do senso 

comum. 

 

 

“A questão do nome não é o único problema terminológico no estudo da 

História. A pesquisa histórica praticamente não criou uma linguagem 

especializada, o que é também sintoma do nível de mero conhecimento 

comum que a Historiografia tem mantido desde muito tempo como disciplina 

da pesquisa histórica.”
102

 

 

Em termos de uma linguagem da (e para a) Historiografia, a pesquisa do que 

é histórico combinado à sua escrita, seu léxico formal e normativo, para Aróstegui, é do 

que trata a Historiografia, portanto o conteúdo de sua definição. Não discordamos; 

porém – além de confessarmos que a criação de um amplo conjunto-léxico de termos 

conceituais historiográficos, apesar de importante, não seja no momento uma de nossas 

prioridades103 –, entendemos também, reiterando, que Historiografia é o estudo do que 

os historiadores fizeram no passado e os seus porquês, associados às questões subjetivas 

 
A Pesquisa Histórica: “A crise da História [...] o estado inorgânico dos estudos históricos [...] provém do 

fato de que um número excessivo de historiadores jamais refletiu sobre a natureza de sua ciência.” (BERR, 

Henri. La Síntesis em História. México: Uteha, 1961, p. XIV. Apud ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa 

Histórica... op. cit., p. 23).        
102ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa Histórica... op. cit., p. 37. E ele acrescenta, como exceções, a existência 

de alguns poucos termos historiográficos específicos, como cronológico etc., e algumas conceituações. E 

que nunca fora uma preocupação dos historiadores, pelo menos até os Annales – só o marxismo seria algo 

a parte etc., idem, ibidem, v. p. 38.   
103Tal desejo de Aróstegui, de um conjunto léxico que dê conta da Historiografia como pesquisa e escrita 

da pesquisa do histórico, se dá, segundo ele mesmo diz em vários momentos, muito em função, 

reforçando, de seu objetivo de transformar a Historiografia em uma ciência autônoma da área das ciências 

sociais, substituindo o termo “História” na pesquisa no passado do que é humano e social. Como temos 

dito, não compartilhamos deste desejo; inclusive, parece-nos, tal iniciativa, um exercício de hermenêutica, 

dado a se fechar em uma exegese morfológica.       
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destes historiadores bem como a seus contextos. 

Ainda instando, contudo, sua crítica à falta de termos historiográficos 

próprios (a solução que daria cientificidade à Historiografia), dirá que, atualmente, 

alguns de seus vocábulos ou expressões “teóricas” em geral estão ligados à teoria 

literária e ao pós-modernismo.     

 

 

“É pertinente, portanto, colocar-se uma pergunta: qual a linguagem 

empregada pela Historiografia? E dito isto, acompanhada de uma outra: é 

realmente importante a existência de uma linguagem própria e peculiar para a 

pesquisa da História? Com relação à primeira, a resposta não é difícil: os 

historiadores têm adotado uma linguagem comum e quando desejam 

aperfeiçoá-la recorrem à linguagem literária e, sempre, a um discurso de forte 

conteúdo metafórico – ‘evolução’, ‘florescimento’, ‘ocaso’, e muitos outros 

termos desse tipo. Por isso não se deve estranhar que uma parte importante da 

atual crítica linguística e literária pós-modernista tenha entendido que ‘a 

História’ é mais uma forma de representação literária.”104 

 

 

Verdade. Concordamos. Contudo, mesmo aqueles historiadores que, a 

princípio, não explicitam uma concordância com a Crítica Literária de que a História 

seria um ramo da Literatura, e pós-moderna, lançam mão de um glossário deste ramo. É 

o caso, em importantes momentos de suas escritas, dos historiadores do ART, como por 

exemplo, dentre outros que aqui citaremos, de “Marcelino, Filho de Inocência Crioula, 

Neto de Joana Cabinda: Um Estudo sobre Famílias Escravas em Paraíba do Sul (1850-

1872)”105, escrito por João Fragoso e Manolo Florentino. Neste artigo, tentando 

demonstrar uma grande incidência de “famílias escravas” na agricultura, sobretudo 

cafeicultora no município de Paraíba do Sul, no Sul Fluminense do séc. XIX, os autores, 

além de buscarem confirmar seus pontos de vista por meio da quantificação de exemplos 

retirados nos documentos consultados, preenchem algumas lacunas de sua narrativa com 

técnicas do tipo literárias. No que diz respeito ao principal “personagem” do artigo, 

Marcelino, é curioso perceber que a família que supostamente teria composto com outra 

escrava é denominada de “MB”. Deduzimos ser “M” Marcelino – haja vista que neste 

texto de Fragoso e Florentino, em tempo algum, são encontrados os nomes citados no 

título do artigo –; quanto a “B”, não se pode saber. Sem dúvida trata-se de uma “elipse”, 

 
104ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa Histórica... op. cit., p. 38 – g. do autor.   
105FRAGOSO, J. L. R. e FLORENTINO, Manolo Garcia. “Marcelino, Filho de Inocência Crioula, Neto de 

Joana Cabinda: Um Estudo Sobre Famílias Escravas Em Paraíba do Sul (1850-1872)”. São Paulo: Revista 

Estudos Econômicos (USP), 1987, v. 17, nº 2, pp. 151–173. 
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um recurso estilístico muito usado na literatura atual. 

Segundo o diagnóstico de Aróstegui, recursos literários como este citado 

acima, se dariam pela ausência de um método de pesquisa de fato consistente, com um 

vocabulário próprio e amplo. E aí ele compara a Historiografia, esta deficiência, ao 

surgimento da Sociologia, por exemplo, que construiu suas teorias e bases conceituais 

para o método sociológico, desde Durkheim, que supera o mito fundador de Conte; 

assim como na Economia Política, os economistas que se seguiram a Adam Smith 

superaram o autor de a Riqueza das Nações. Já os historiadores não teriam superado 

Heródoto. 

Isso requer se pensar em uma teoria (e tal coisa não deveria, segundo 

Aróstegui, repetindo, ficar restrito aos filósofos), em que, no mínimo, estabeleçam-se 

relações da Historiografia com as Ciências Sociais e com a Ciência de um modo geral. 

Uma teoria, a partir destas relações, que fundamente uma metodologia que não se 

restrinja a técnicas (apesar de importantes), mas que principalmente se preocupe com a 

construção do conhecimento. 

Dentro do que seria uma “teoria do conhecimento” (em que Ciência = Época 

Moderna), Aróstegui, então, parte da definição sobre ciência (em termos 

epistemológicos) e suas relações, possíveis ou não, com as ciências sociais, para 

estabelecer a possibilidade de se conceber a Historiografia como um conhecimento 

específico. 

 

 

“Mas a palavra [ciência], em seu sentido mais preciso e correto, que é o que 

empregamos aqui, designa o que chamamos ‘ciência moderna’ por 

antonomásia. Quer dizer, ciência como resultado da ‘revolução científica’ que 

teve início no Renascimento e produziu a mecânica newtoniana, ou a química, 

dos séculos 17 e 18, os avanços no conhecimento da eletricidade no século 19, 

as teorias cosmológicas no século 20, etc.”106 

 

 

No que diz respeito à sua leitura sobre o que é a Ciência, em termos amplos 

e focalizada no que seria a “ciência moderna”, procura também estabelecer diferenças 

com outras formas de conhecimento, pois a gnose científica, além de seus procedimentos 

precisarem de sistematização, é aquela que seus resultados estão sujeitos a regras de 

 
106ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa Histórica... op. cit., p. 55 – grifos do autor. 
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comprovação (para uma pretensa “verdade científica” etc.). 

Em verdade, entendemos que Aróstegui acaba enveredando em divagações 

ou digressões na literatura das teorias científicas, nos seus vários tipos de saberes 

teóricos: científicos, naturais, humanos etc. Por exemplo, em sua tentativa de estabelecer 

cientificidade ao saber histórico, ou seja, à História, substituída por uma historiografia 

entendida como ciência social, vai também lançar mão de Piaget, dentre outros, e sua 

distinção entre as ciências sociais, as que podem estabelecer “leis gerais” e as que não 

etc. 

“Piaget fez uma peculiar reconversão da distinção entre ciências nomotéticas 

e idiográficas introduzidas por Windelband para caracterizar as ciências 

naturais e as humanas, respectivamente, estabelecendo que dentro das próprias 

ciências sociais ou humanas existem algumas especificamente nomotéticas, 

quer dizer, capazes de estabelecer ‘leis’ dentro de seu próprio campo, e outras 

que não alcançam tal nível. Piaget considerava que as ciências sociais 

poderiam ser divididas em quatro grupos: as nomotéticas, históricas, jurídicas 

e filosóficas,”107 

 

 

Portanto, se pensarmos bem, no que tange o conhecimento científico-social e 

suas possíveis relações com a Historiografia, é possível se levantar algumas questões 

centrais, no mínimo: a História é um conhecimento científico? É uma ciência social? 

Mais acima já foi dito que se trata de um procedimento científico, e não de uma ciência 

no estrito senso; contudo, as respostas para estas questões, segundo Aróstegui, não 

podem ser absolutas, e sim dentro de uma ampla perspectiva social. 

 

 

“Estabeleçamos agora que por mais específico e mais imaterial que seja o 

objeto historiográfico, seu conhecimento é, em sentido pleno, conhecimento 

social, objeto da ciência social, posto que o histórico é uma qualidade do 

social. Por conseguinte, o delineamento correto de uma discussão assim não 

pode ser feito senão no contexto geral da ‘cientificidade’ possível do 

conhecimento do homem na totalidade de seus enfoques, quer dizer, dentro do 

problema epistemológico geral das ciências sociais.”108 

 

E Aróstegui perseguindo suas justificativas, epistemológicas (e diríamos que 

também ontológicas, pois o ser-objeto-sujeito é o homem, em sociedade), de relacionar a 

 
107Idem, ibidem, p. 65 – grifos do autor (a Sociologia e a Economia, por exemplo, estão entre as 

nomotéticas). Relação paradoxal de Aróstegui com o que diz Piaget, porque este, segundo o próprio 

Aróstegui, dirá não existir autonomia nas “ciências históricas”, pois nada mais seriam do que a dimensão 

diacrônica dos objetos tratados por outras ciências sociais (idem, v. p. 66). 
108Idem, p. 71 – g. do autor. Não discordamos. Contudo, tentando ser mais precisos, diríamos que as 

ciências sociais estão incorporadas a uma ideia maior de ciência, as ciências humanas. 
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Historiografia às ciências sociais – pois se trata de um conhecimento do social no tempo 

–, se utilizará também de Koselleck, que tem posição semelhante a de Piaget. 

 

 

“O historiador alemão Reinhart Koselleck, frequentador dos problemas 

teóricos da Historiografia, escreveu que ‘a História enquanto ciência não tem 

notoriamente nenhum objeto de conhecimento específico, mas o partilha com 

todas as ciências sociais e do espírito’. Essa afirmação, que escrevemos com 

alguma matização, já vale por si só como uma definição completa da 

integração da Historiografia no âmbito das ciências sociais e de seu completo 

pertencimento a ele.”
109

 

 

 

Apesar de valorizar a ideia de Koselleck, em nome da urgência de se 

estabelecer a Historiografia enquanto ciência social, de “que a História... partilha [seus 

vastos objetos de estudo] com todas as ciências sociais”, para Aróstegui, tamanha 

precisão em estabelecer os elos entre a Historiografia e às ciências sociais acaba sendo 

mais uma idealização do que um fato. Cremos que pense assim não só porque Koselleck 

seja um adepto filosófico do idealismo; mas, outrossim, e principalmente, por não ver na 

maioria dos teóricos, inclusive historiadores, de fato uma anuência a esta afirmação de 

Koselleck. 

Apesar dos Annales da primeira geração ter acentuado a aproximação entre 

História (ou Historiografia, como ele prefere) e ciências sociais, queixa-se, por exemplo, 

pelo fato dos manuais e dicionários especializados não incluírem a Historiografia (e nem 

a História) como pertencendo às Ciências Sociais. Mas ele entende a Historiografia já 

como sendo uma ciência da área das Ciências Sociais; faltar-lhe-ia um discurso 

historiográfico, e isso notadamente por parte dos próprios historiadores.  

“Em resumo, a Historiografia constituiu, em último caso, um tipo particular 

dentro das práticas científico-sociais. E o historiador em seu pleno exercício... 

tem se considerado um praticante do método científico. A história, ou o 

discurso historiográfico..., produz seu conhecimento por meio de métodos 

científicos... É inegável que a Historiografia [o discurso de uma pesquisa, 

sobre o social no passado, que pode ser comprovado] como ciência social 

necessita de fundamentação...”110 

 

Esta fundamentação poderia vir, sim, segundo Aróstegui, da formulação de 

 
109Idem, p. 81 – g. do autor. Neste sentindo, se se aceita as colocações de Piaget e Kosellek de forma 

literal, entendemos que quem o fizer, poderá estar incluindo a Historiografia entre as ciências sociais mais 

por carência, por parte da Historiografia, do que por contribuição.      
110Idem, p. 85.  
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um “tratado” sobre a História (teórico e metodológico, no fazer de sua pesquisa e no teor 

de seu objeto). Contudo, para tal, pois a Historiografia seria a disciplina que estuda a 

História (já que para ele “História”, com inicial maiúscula, é o vivido e não o estudo 

deste), deverá se levar em conta o conteúdo de sua teoria, do social no passado (ou seja, 

o que é o histórico), amparado em um método historiográfico (a pesquisa da história). 

 

 

“Em suma, isso equivale a dizer que o possível tratado de História haveria de 

ser necessariamente um tratado de historiografia, um tratado sobre a natureza 

e desenvolvimento da disciplina que estuda a História, e, pela lógica, não 

poderia ocupar-se de outra coisa senão da teoria e do método de tal 

disciplina.”111 

 

 

Mas para Aróstegui tem de haver mais precisão. Como para ele, 

relembrando, “História” é o objeto e a “Historiografia” o procedimento do conhecimento 

deste objeto, é necessária uma formulação cuja diferenciação seja teoricamente 

“convincente”, palavras dele, entre “Teoria da História” e “Teoria da Historiografia” (“A 

conveniência e a necessidade de distinguir de forma rigorosa a realidade da História da 

disciplina que se ocupa de seu conhecimento e pesquisa.”112). 

Além de necessária, teoricamente “convincente”. Mas para a composição de 

um possível “tratado”, tanto para a História (objeto) quanto para a Historiografia (a 

pesquisa e a escrita desta pesquisa), é também indispensável responder à clássica 

pergunta de Lucien Febvre: “o que é a História?” (e neste caso, Febvre está se referindo 

à disciplina e não à realidade que esta estuda). É necessário, portanto, antes entender as 

possibilidades de seu conhecimento: “[e isso] Só pode ser respondida no seio de uma 

questão mais ampla, a de como é possível ter um conhecimento da Historiografia.”113 É 

aí que imperiosamente tem de entrar o historiador. Trazer para si a responsabilidade da 

teorização de seu ofício; até porque, alerta-nos Aróstegui, na história (objeto ou área do 

saber), “teoria” e “filosofia” são coisas distintas: 

 

 

“A teoria é uma questão bem diferente da filosofia. Decididamente, o 

historiador não pode exercitar a função do filósofo, mas é preciso advertir 

uma vez mais, teorizar sobre a História é função do historiador. Isso não 

 
111Idem, p. 87 – g. do autor.  
112Idem.   
113Idem.   
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impede que ‘teoria’ e ‘Filosofia’ da História tenham estado historicamente 

muito relacionadas e até amalgamadas no pensamento ocidental, da mesma 

maneira que também não se tem conseguido distinguir com nitidez uma teoria 

da História de uma teoria da Historiografia.”114 

 

 

Rompendo ou não com a Filosofia da História, ainda que nas ciências sociais 

a dificuldade seja, por exemplo, a formulação de “leis gerais”, o importante seria a 

construção de procedimentos científicos para a elaboração de uma teoria “autóctone” no 

campo da ciência histórica. Na verdade, duas, uma para o objeto e outra para a 

ferramenta que o sujeito utiliza para abrir este objeto. Contudo, uma teoria do 

“histórico”, reiterando, precisaria se ocupar da necessidade de se teorizar sobre o seu 

objeto (sua realidade dada) e “sobre o conhecimento adequado ou possível a respeito 

dela.”115 

Mas para isso é igualmente necessária uma terminologia clara (insistindo) 

para tal distinção, acerca do objeto e de sua explicação. No caso do historiador, segundo 

Aróstegui, uma de suas primeiras tarefas seria teórico-constituidora: elaborar uma 

“Teoria Constitutiva” (para o objeto) – “a teoria da natureza do histórico”. Equivaleria a 

dizer: é o que se chama História; ou seja, o que abordamos acerca do que é e 

principalmente trabalha esta área do saber (ou ciência): os homens, suas sociedades, suas 

relações com os fenômenos sociais no tempo etc. E nesta definição constitutiva do que a 

Historiografia trata, Aróstegui formula sua principal distinção em relação à Filosofia: o 

porvir. 

 

 

“O que essa teoria [a da história ou Historiografia] não poderá fazer, como 

não pode a de nenhuma ciência em ralação a seu próprio objeto, é atribuir um 

sentido, uma finalidade ao curso da História [o objeto de estudo, a vida social 

no passado], uma meta, porque não poderíamos argumentar sobre nenhuma 

dessas coisas com os instrumentos de um conhecimento demonstrável, 

contrastável, empírico. Esse tipo de questões é próprio do que se tem 

denominado a filosofia ‘substantiva’ ou ‘especulativa’ da História, a que o 

idealismo alemão do século 19 exercitou no seu mais alto grau. O propósito e 

os meios do historiador vão em outra direção.”116 

 

 

 
114Idem, pp. 87 e 88 – grifos do autor. Aróstegui parece quase propor um rompimento com os filósofos 

para se pensar uma teoria para a História e outra para a Historiografia que fossem verdadeiramente 

autônomas no campo da ciência social.    
115Idem, p. 88.  
116Idem, pp. 88 e 89 – grifos do autor.  
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Em termos puramente ou friamente “técnicos”, não podemos de fato pensar 

em uma pesquisa histórica, acadêmica, encaminhada para uma espécie de lógica-

significativa-a-posteriori; tais conexões passado-futuro não são, definitivamente, 

factíveis. Contudo, uma pesquisa sobre o que é histórico acerca de questões envolvendo 

aspectos da humanidade, suas sociedades idas etc., não pode se resumir a uma 

“fotografia” deste histórico social (não que Aróstegui proponha isso; mas pesquisas 

históricas acerca do caminhar social que não se preocupe eticamente com a contribuição 

para um projeto social futuro, assemelha-se, por um lado, ao positivismo, com sua 

pseudocientificidade, e por outro, à pós-modernidade, que afirma não haver projeto de 

racionalidade possível nas ciências humanas).  

Mas como vimos demonstrando, para darmos início às ideias finais desta 

seção, dividindo seu livro em três partes, que intensamente se entrecruzam em uma 

única temática basicamente, a Historiografia, Aróstegui persegue a construção, teórica, 

de um saber formal para o que é histórico. Começando pela distinção, relembrando, 

entre ciência histórica e ciência historiográfica, faz uma análise acerca de uma essência 

da e para a disciplina historiográfica – podemos dizer o que constitui sua natureza 

ontológica; e propõe a Historiografia-ciência, ajuizada por uma intensa teorização, como 

substituta do termo “História” para o estudo do que é socialmente histórico, ou seja, as 

relações humanas e sociais no passado. 

Em um segundo momento, já concebendo (quase que “oficialmente”) a 

Historiografia como a expressão que designa a ciência social responsável pela pesquisa 

do que é o histórico, e concomitantemente analisando a trajetória de construção deste 

conhecimento historiográfico, vendo principalmente suas fragilidades, Aróstegui parece 

prescrever um “antídoto” contra a crise da História enquanto ciência. Sua intenção foi 

demonstrar o quanto seu objetivo de transformar a Historiografia em ciência pode dar 

um novo status aos estudos históricos, pois que a resgataria, a História-Historiografia, de 

sua histórica fragilidade de não ter consciência ou conhecimento acerca de si mesma.  

E por último, expondo os modos de fazer ciência das ciências da natureza e, 

principalmente, das ciências sociais, tenta nos evidenciar uma pretensão, formal, de 

instrumentalização da Historiografia enquanto metodologia, autônoma, de pesquisa e 

análise científica que ajudaria ao historiador a construir seu conhecimento enquanto tal, 

ou seja, enquanto historiador. 
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“Não há dúvida de que um dos grandes obstáculos para a consecução de uma 

historiografia mais sólida em seus fundamentos cognoscitivos, mais fiável em 

seus achados e mais explicativa em suas conclusões, foi sempre a escassa 

atenção de muitos aos problemas do método histórico. Isso foi assim, e em 

boa medida continua sendo... 

Até hoje, a pesquisa histórica é comumente uma aventura muito mais confiada 

à improvisação, à intuição e ao bom senso do pesquisador que a uma 

preparação técnica rigorosa... De certa forma, a pesquisa histórica deve 

responder a um plano... Mas assim ocorre com todas as pesquisas no campo 

da ciência natural ou social. As páginas que seguem orientam-se no sentido de 

ilustrar esse processo geral do trabalho do historiador. 

Raramente uma pesquisa histórica é planejada com cuidado. E, seguramente, 

uma das mais frequentes imputações negativas feitas ao trabalho 

historiográfico do ponto de vista metodológico é a falta de explicação de seus 

pressupostos e a falta de previsão de seus desenvolvimentos. É uma herança 

da historiografia mais pragmática e ‘cronista’ que entendeu sempre que a 

história era a transcrição mais simples em um texto daquilo que as fontes, os 

‘documentos’, diziam.”117 

 

 

E segue citando análises e procedimentos de orientação teórica para a 

construção metodológica da Historiografia, apontando gráficos-diagramas ilustrativos de 

formas de estruturação do conhecimento das ciências de um modo geral, das ciências 

sociais e da Historiografia. E como já mencionamos repetidas vezes, Aróstegui entende a 

Historiografia como uma disciplina que pertence às ciências sociais. Sendo assim, 

procurou dar luz à cientificidade da pesquisa histórica tentando fortalecê-la em relação 

às outras ciências, principalmente entre as humanas. Mas será que a História-

Historiografia, assim também como o conjunto das outras ciências sociais, admite o 

rigor da objetividade das ciências da natureza ou exatas? (Ou mesmo estas últimas 

permitem de forma absoluta este rigor?). 

Consciente destas limitações, Aróstegui propõe um projeto de cientificidade 

para a Historiografia de certa forma “flexível” enquanto ciência; porém, preciso 

enquanto metodologia científica. Mas aí coerente aos pressupostos de Aróstegui, deveria 

ser a Historiografia uma disciplina da Ciência, dentro da tradição Moderna-Iluminista, 

ou uma manifestação da Arte, aceitando a desconstrução pós-moderna? Nem uma nem 

outra; no entanto, obviamente, segundo se pode ler em Aróstegui, mais próxima daquela 

do que desta. Em todo caso, contudo, trata-se de consolidar a Historiografia no conjunto 

das ciências sociais visando intervir, com efeito, no caminhar da História. Será que este 

seria o papel, histórico, da Historiografia segundo Aróstegui? Se sim, temos aqui um 

 
117Idem, pp. 465, 466 e 467 – grifos do autor.   
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ponto em comum, coeso e lógico, entre a teorização de Aróstegui e o que Josep Fontana 

entende como projeto social.       

 

Josep Fontana: o Estudo Histórico, e suas teorias historiográficas, como uma 

Genealogia do Presente e de seus Projetos Sociais 

 

 

Se a intenção primeira de Julio Arostegui com a Pesquisa Histórica 

concentrou-se em ponderações acerca da produção de um conjunto terminológico para a 

disciplina do histórico, seu compatriota, Josep Fontana, não vai ter, em relação aos 

estudos teóricos da História-Historiografia, esta mesma preocupação formal. Em 

História: Análise do Passado e Projeto Social118, seu livro que aqui será apreciado nesta 

discussão bibliográfica sobre teoria e metodologia historiográfica, o ponto central foi, 

em primeiro lugar, entender como os historiadores vem, historicamente, envolvendo-se, 

direta ou indiretamente, com os projetos de poder das sociedades de que fizerem e fazem 

parte, apoiando-os ou rejeitando-os (mas raramente isentos ou indiferentes). E, em 

segundo lugar, pensar um modelo de projeto de mudança social para o futuro dos 

homens, e como se pode dar a participação dos historiadores e da História nesse 

projeto.119 

De qualquer maneira, ambos, Aróstegui e Fontana, partem da crise 

paradigmática da História enquanto área do conhecimento.  

O historiador catalão Josep Fontana, que também tem uma larga produção 

sobre temas relacionados à Historiografia, em seu livro História: Análise do Passado e 

Projeto Social, tal como Aróstegui, trabalha uma teorização acerca do que é a História 

etc. Contudo, sua preocupação primeira, reiterando, não foi a de fortalecer uma 

sistematização e formalização da atividade do historiador como uma atividade científica 

 
118FONTANA i Lázaro, Josep. História: Análise do passado e projeto social. Bauru: EDUSC, 1998.   
119A 1ª edição na Espanha de História: Análise... é de 1982. Em 2000, Fontana lança Lá história dels 

homes. De novo Fontana faz ponderações acerca das teorias da História. Em postura crítica, aponta para 

possíveis engodos que se dissimulam em uma visão historiográfica de modelo único para a evolução 

humana (de uma “invenção do progresso” etc.) e também tenta evidenciar a presença, na História humana, 

de importantes forças políticas alternativas, negligenciadas por esse modelo único, e que uma metodologia 

não linear da História poderia resgatar. Com este livro, Fontana parece estar respondendo a si mesmo, no 

que diz respeito a necessidade de se conceber um projeto de mudança social para o porvir dos homens: 

“ajudaremos para que sejam percebidos... os diversos caminhos... que podem conduzir-nos ao ideal de 

uma sociedade em que... haja ‘a maior igualdade possível, dentro da maior liberdade possível’.” (Idem. A 

História dos Homens. Bauru, SP: EDUSC, 2004, pp. 489 e 490, grifo do autor).  
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– ainda que não negue categoricamente tal caráter. Empenhou-se principalmente, dentre 

outras coisas, em analisar os sistemas de ideias que têm informado, em vários momentos 

diferentes, o discurso do historiador. 

Segundo Fontana, ao longo da história, os homens foram apresentando 

diferentes projetos sociais; e estes foram o resultado de determinadas forças políticas 

ligadas ao seu tempo. Uma economia política que é a base real dos sistemas de ideias 

ditos acima.120 Na verdade, Fontana está fornecendo-nos um método de análise que 

procura demonstrar como os historiadores reconstroem o passado, pois suas concepções 

acerca deste passado também pertencem à área de atuação das forças políticas 

dominantes em sua sociedade; ou seja, os historiadores e suas pesquisas pertencem, de 

uma maneira ou de outra, ao projeto social de seu tempo. Sendo assim, seu método não 

deixa de atentar para a posição em que os historiadores se encontram em suas 

sociedades, ou seja, em seu tempo, possibilitando, igualmente, se entender, a partir desta 

relação do historiador com sua realidade, os conflitos sociais deste contexto em questão 

(e não somente suas teorias).    

Um rápido exame no conjunto bibliográfico deste historiador catalão, e 

marxista não ortodoxo, verifica-se facilmente, por conseguinte, um número razoável de 

trabalhos sobre o tema geral da Historiografia. Neste conjunto, como já anunciamos, 

destaca-se o livro História: Análise do Passado e Projeto Social, em que partes de suas 

teorias, como demonstraremos mais adiante, ajudaram a delinear a metodologia desta 

tese. E é exatamente no capítulo de introdução: “Breve, Necessária, Explicação 

Inicial”121, que Fontana assinala a importância de se considerar, repetindo, os sistemas 

de ideias que cientificam, com o passar do tempo, a escrita do historiador. No que diz 

respeito a esses sistemas, igualmente assegura-nos que em seu longo curso, a história 

dos homens tem proporcionado projetos sociais os mais diversos, e que estes são o 

produto das relações de poder de seu tempo. E inseridos nestes diferentes projetos – 

expressões, portanto, das forças políticas de suas sociedades – os historiadores 

engendram as suas concepções de passado. Podemos utilizar como ilustração para esta 

relação, entre produção teórica do passado e contexto político do presente, um exemplo, 

 
120Portanto, tais ideias não são autônomas em relação a qualquer base real. Logo, Fontana, é o que 

entendemos, dispensa o idealismo para estar se apoiando no materialismo; o que concordamos.  
121Idem. História: análise... op. cit., pp. 9-13.   
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muito significativo, fornecido pelo próprio Fontana, que é sua crítica à concepção 

moderno-contemporânea e ocidental de que o capitalismo industrial, cujo modelo é 

europeu, seria, para a humanidade, o único caminho possível a se seguir; ficando claro aí 

um projeto social conservador, cuja origem é burguesa. 

Josep Fontana, desta maneira, circunscreve-nos as bases de um método de 

pesquisa, e análise crítica, cujo objetivo primeiro é assinalar o quão contextualizado é o 

trabalho de um historiador. Da mesma forma, em se tratando destas circunstâncias 

especiais de influência, é importante, ainda segundo Fontana, que neste método da 

contextualização se dê destaque ao exame da posição do historiador em sua realidade 

social, de suas relações com esta realidade, seus conflitos etc. Estas posições teóricas 

levam-no a concluir que para se olhar o passado de uma sociedade, é necessário se 

posicionar em relação a seu presente; ou seja, ao tempo presente deste tempo passado. E  

a parir deste posicionamento, consequentemente, empreender uma investigação 

histórica, totalizante, direcionada a rastrear o quando e as etapas, prévias, da 

consolidação das relações de poder que geraram o conjunto de ideias, valores ou crenças 

de certo período e seu contexto social, seria, nas palavras de Fontana, urgir uma 

“genealogia do presente”.iii 

 

 

“Toda visão global da história constitui uma genealogia do presente. 

Seleciona e ordena os fatos do passado de forma que conduzam em sua 

sequência até dar conta da configuração do presente, quase sempre com o fim, 

consciente ou não, de justificá-la. Assim o historiador nos mostra uma 

sucessão ordenada de acontecimentos que vão encadeando-se até dar como 

resultado ‘natural’ a realidade social em que vive e trabalha, enquanto que os 

obstáculos que se opuseram a esta evolução nos são apresentados como 

regressivos, e as alternativas a ela, como utópicas. Apresenta-se como uma 

averiguação objetiva do curso que vai do passado ao presente, o que antes de 

tudo é, um partir da ordem atual das coisas para rastrear no passado as suas 

origens, isolando a linha de evolução que conduz às realidades atuais, 

transformando em uma manifestação do progresso, com fins legitimadores. 

Entenda-se, entretanto, que não estou me referindo a um pressentimento ao 

modo de Croce – ou ao de Collingwood –, de raízes neokantianas: que não se 

trata de um reelaboração individual dos dados do passado à luz das 

preocupações do historiador, senão de algo que se realiza coletivamente e que 

tem uma função social.”122 

 

     

 

 
122Idem, ibidem, p. 9.   
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A realidade social em que o historiador está inserido acaba fomentando suas 

preocupações em direção a um determinado passado, que será organizado em função de 

sua pesquisa. Localizado este passado, e “isolando a linha de evolução que conduz às 

realidades atuais”, tem-se uma composição do presente.123 

Ainda nas relações passado/presente, embasando suas teorias a respeito da 

história e de seus projetos sociais, Fontana também se fundamenta, destarte, na ideia de 

que é em uma determinada economia política que se pode ser dada as explicações sobre 

o conjunto dos princípios reguladores das relações entre os seres humanos (pois, como já 

fora afirmado, trata-se da base real do conjunto de ideias de uma determinada época). 

Está se falando assim, em uma espécie de complemento explicativo à representação 

pormenorizada do passado que o historiador pode fazer estando em seu presente, já que 

este, relembrando, foi construído por esse historiador como uma evolução histórica. 

Portanto, o historiador reconstrói determinado pedaço da realidade em uma “teia” do 

conteúdo do passado de modo a chegar a seu presente (e este presente funcionaria como 

um “imã” desta reconstrução linear, sabendo disso ou não o historiador [o que podemos 

incluir, então, as conclusões do próprio Fontana – bem com as nossas]). Ao se estudar o 

trabalho deste historiador, enquanto um objeto da História, se este for o caso, temos de 

“desemaranhar” esta “teia”, que na verdade foi uma construção intelectual, levando em 

consideração os princípios que regulam as relações humanas na economia política do 

período estudado. 

Por exemplo, se um conjunto grande de historiadores do séc. XX, formado 

por vários grupos, chegou à conclusão geral de que o que está por trás da preponderância 

política e econômica da Europa Centro-Ocidental e da América Anglo-Saxônica, no 

mundo contemporâneo, foi o fato de seus países terem se industrializado no percurso do 

que ficou conhecido como “revolução industrial”, poderemos levantar a hipótese de que 

esses historiadores, por estarem em uma economia industrial, entendem, dentre outras 

coisas, como natural este processo histórico que levou a Europa Centro-Ocidental e os 

EUA-Canadá a se tornarem hegemônicos – com exceções (como Japão e China) – na 

 
123Contudo, diferentemente do que diz Fontana, a história do Brasil demonstrada pela narrativa que nos 

oferece a historiografia de João Fragoso, e seu grupo, o ART, a linha passado-presente não é uma 

“evolução”, e sim, ao contrário, uma “involução”. Verificamos tal condição em nossa dissertação de 

mestrado de 2014; condição esta que continuaremos a investigar em trabalhos que pretendemos como 

continuação desta tese.   
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economia mundial, e são o resultado cultural deste fenômeno econômico etc.  

Esses suportes ou fundamentos teórico-metodológicos, presos à economia 

política de seu tempo, têm a incumbência, segundo Fontana, dentro de uma narrativa 

racionalista (portanto um produto da mente humana), de “normalizar” a representação 

que o historiador faz das relações humanas, justificando, por exemplo, as desigualdades 

do momento histórico vivido; ensejando, assim sendo, a imagem de que não se configura 

(ou mesmo não se configurou124) como exploração tais desigualdades, e sim, ao 

contrário, como elementos intrínsecos de uma divisão de tarefas no interior de uma 

sociedade que alcançou algum nível de complexidade e progresso histórico e que por 

isso, em verdade, é capaz de promover desenvolvimento à sua sociedade, resguardada, 

obviamente, as diferenças inerentes a um grupo de indivíduos neste processo. Como se 

pode perceber, é um processo intelectual e ideológico de se naturalizar as diferenças 

sociais. 

Sendo assim, Fontana alegará que cada momento diferente da história tem 

uma economia política específica; isto é, de tempo em tempo (no longo prazo), os 

sistemas de desigualdades e de exploração têm uma racionalização em conformidade 

com o status quo instituído; ou seja, estabelecido por sua classe dominante. De maneira 

implícita e sincrônica à totalidade do discurso da sociedade, e ao mesmo tempo anterior 

às produções culturais desta sociedade (pois que se fundamenta na história, e é aí que 

entra o trabalho do historiador), a classe dominante elabora seu projeto social de 

dominação (que substitui um anterior – podemos citar, como exemplo, o projeto 

burguês, que, depois de suas revoluções do séc. XVIII, substitui o da nobreza no mundo 

Ocidental) que acaba habitando, portanto, o subterrâneo do trabalho dos historiadores. 

Então, em harmonia com esta ideia geral, Fontana defende que os três elementos 

apresentados teoricamente por ele, formando uma composição associada – que são (1) 

“específica concepção histórica do passado” (uma narrativa que funciona como 

verdadeira e justifica o novo projeto de poder), (2) “projeto social” e (3) “economia 

política” –, devem ser ponderados indissoluvelmente em conjunto (em se tratando 

principalmente de um historiador consciente da manifestação social e histórica destes 

 
124Basta vermos o que dizem certas correntes historiográficas revisionistas da economia colonial brasileira, 

sobretudo a minimização que fazem da exploração portuguesa etc.   
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fenômenos); do contrário, corre-se o risco de perda de sua inteligibilidade. 

 

“Quando uma dessas concepções globais da sociedade se oferece como 

alternativa à ordem estabelecida, a conexão entre os seus distintos elementos 

torna-se aparente. Uma vez ganha a batalha, entretanto, quando deve deixar de 

servir como ferramenta crítica para atuar como legitimadora do novo sistema, 

começa-se a dividir o conjunto em três elementos separados: uma história, 

suposta narração objetiva dos acontecimentos significativos do passado; uma 

economia política, suposta descrição ‘científica’ e imparcial do 

funcionamento da sociedade; e uns objetos políticos destinados a resolver os 

problemas do presente, realizáveis no marco da economia política admitida. 

Ao máximo que se chega, como faz esse pai do neoliberalismo econômico que 

é Friedrich Hayek, é admitir uma conexão entre história e política, porém sem 

levar em conta o filtro do presente; deste modo, a conexão estabelece-se no 

terreno das ideias, das concepções do mundo, sem que apareça viciada pelo 

contágio com os interesses. Os historiadores acadêmicos, por sua parte, não 

chegam tão longe: eles estão convencidos de que se limitam a investigar 

desapaixonadamente o passado, livres de qualquer preconceito cultural ou 

político.”125 

 

 

Recorremos à metodologia de Josep Fontana não somente concebendo a 

História como objeto de estudo do histórico, mas, sobretudo, como um dos 

embasamentos, junto a outros, para uma pesquisa historiográfica. Consequentemente, 

nossa pesquisa, que no geral tem sido a produção acadêmica do ART (cotejada, 

principalmente, à historiografia sobre economia colonial brasileira que a antecedeu e que 

aquela procura criticar), em especial a de João Fragoso, mas que nesta tese optamos pelo 

corte de seus anos iniciais de formação (mas sem perder a ideia de conjunto), ocorridos 

na década de 80 do séc. XX sob auspícios do marxismo e dos Annales das 1ª e 2ª 

gerações, e que se concretiza na de 90, sob nova orientação e em momento crucial para o 

capitalismo, que experimentava alterações significativas. Essa pesquisa historiográfica, 

no geral e no específico, teve, portanto, seu foco direcionado para as “raízes imediatas 

do presente”, ou seja, para estas duas “décadas perdidas” em que seu deu tal formação. 

Esse momento do tempo presente do objeto de nossa pesquisa historiográfica, que, em 

termos culturais, de influência da modernidade passava à crise desta tendência, expõe, 

pela utilização do método historiográfico de Fontana, o projeto social que naquela 

conjuntura começava a se impor. 

 
125FONTANA i Lazaro, Josep. História: análise... op. cit., p. 10 – grifos nossos. Percebemos uma grande 

semelhança do que diz Gramsci (apesar de citá-lo somente em seu capítulo 13: “O Marxismo do século 

XX: Desenvolvimento e Renovação”) em seus estudos acerca dos intelectuais e sua formação no que diz 

respeito as relações que os mesmos têm com a ideologia das classes dominantes etc., conforme 

demonstraremos mais adiante.  
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“O que pretendo é explorar, à luz do que foi exposto, a história da História, 

para pôr em relevo como se amoldou a mudança social. Ainda que se parta 

das origens, centrou-se a atenção sobretudo nas raízes imediatas do presente, 

com o propósito de explicar como surgiu a concepção global da sociedade e 

da história subjacente às afirmações teóricas e à prática da investigação dos 

historiadores atuais. O que se pretendeu é, simplesmente, aplicar à História os 

métodos de análise da própria história: estudar a genealogia de nossas 

concepções do passado, para tornar claro o papel que desempenham em nossa 

compreensão da sociedade atual e em nossos projetos para o futuro.”126 

 

 

Para Fontana, o escopo social da História tem sido, de um modo geral, a de 

legitimadora da ordem estabelecida. Sendo assim, como podemos definir, da mesma 

maneira, a concepção que João Fragoso tem da história brasileira, em sua totalidade, a 

partir da construção que faz de nossa história colonial (da qual uma parte expomos neste 

trabalho)? 

Pensando o ART, ou seja, suas teses em um conjunto coerente, esta história 

brasileira específica, desde seu passado, a começar pela colônia, até a este presente 

reconstruído por Fragoso em seus aspectos econômicos (em duas fases distintas), 

juntamente com o ART, foi elaborada, se aplicamos o método historiográfico de 

Fontana, de forma a justificar um atraso, um “arcaísmo”, cujas raízes culturais foram 

ancoradas nas tradições do Antigo Regime português. Então, “ainda que tenha tendido 

mascará-la, apresentando-se com uma aparência de uma narração objetiva de 

acontecimentos concretos”127, a concepção amadurecida de Fragoso-ART resulta na 

justificação, às avessas, da ordem estabelecida no desenvolvimento econômico da 

modernidade ocidental; dado que ao estabelecer posteriormente como “arcaica”, logo 

negativa, a cultura portuguesa do período – da qual o Brasil fazia parte –, acabará 

igualmente estabelecendo, por contraste, que o modelo ideal para uma sociedade 

qualquer moderno-contemporânea seria o oposto do modelo “arcaico”, que, enquanto 

vocábulo, tem como antônimo mais comum o termo “moderno”. 

Com esta postura teórica, por conseguinte, absorvermos a concepção, 

imprescindível a nosso ver, de que um método histórico voltado para uma pesquisa 

historiográfica, resumindo, apresenta a necessidade de se levar em conta determinadas 

 
126Idem, ibidem, pp. 10 e 11 – grifo nosso. 
127Idem, p. 15.   
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relações sociais que os homens estabeleceram no contexto do corte cronológico em que 

o objeto de estudo se localiza. Relações que pertencem a um projeto social que é fruto de 

seu tempo, dentro de uma específica economia política128, que resultam em algum grau 

de persuasão, por fim, na teoria da historiografia investigada.  

Neste sentido, consideremos deveras importante que continuemos a insistir 

em deslindar como significativo é para Josep Fontana inquirir acerca dos sistemas de 

ideias que vem informando, no decorrer do tempo, o discurso ou as narrativas do 

historiador. Aferindo criticamente, dentre outras coisas, por exemplo, as atuais 

concepções ocidentais de que a humanidade só teria um caminho a seguir, o do 

capitalismo industrial, cujo modelo é o europeu, procura certificar-nos, como viemos 

participando no decorrer desta seção, de que ao longo da história, os homens 

apresentaram diferentes projetos sociais, e que estes foram resultados de determinadas 

forças políticas etc. Presentes nestes diferentes projetos, que exprimem forças de poder 

específicas em suas sociedades, o profissional acadêmico da História elabora seus pontos 

de vista do que é ou seria o passado. À vista disso, concerne em se dizer que Fontana 

engendrou uma metodologia de juízo crítico – e de que certo modo “disseca” a escrita de 

um historiador – para revelarmo-nos o quão grande é contextualizada a produção do 

historiador; mais do que isso, neste contexto de influxo entre o historiador e seu 

presente, o lugar em que se está na realidade social, e suas relações com esta realidade, 

seus conflitos etc., igualmente são levados em consideração. Isso posto, segundo 

Fontana, para se olhar o passado de uma sociedade é necessário se posicionar em relação 

a seu presente; ou seja, ao tempo presente (onde se encontra o historiador) deste tempo 

passado. 

A título de ilustração – adiantando parte de nossas análises acerca do objeto 

desta tese, para além da primeira fase de sua formação (e que pretendemos continuar a 

desenvolver em momentos futuros) –, em alguns de seus estudos econômicos sobre o 

período colonial brasileiro, João Fragoso, assim como o seu grupo historiográfico, quis 

afirmar, por exemplo, que o atual nível de acumulação/exclusão seria o resultado de 

duas coisas que se conjugam: 1 – a ação de nossas “elites”, que teve como resposta a 

 
128Reforçando: a totalidade dos nexos causais, sociais e econômicos, que reproduz as sociedades como 

consequência de certas relações de poder, oriundas justamente destas relações socioeconômicas, e que 

geram manifestações culturais próprias que buscam legitimar este sistema de reprodução social etc.  
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inação dos submetidos a esta ação; e 2 – a cultura portuguesa de Antigo Regime que 

aqui desembarcou na época moderna (dando, junto à ação das “elites”, um caráter 

endógeno a origem desta pobreza), compartilhada entre luso-brasileiros, e no caso 

brasileiro indo até pelo menos o início da república. Lançando mão da perspectiva dada 

pela teoria da história concebida por Fontana, pode-se afirmar que esta foi a construção 

dada à história brasileira por Fragoso-ART, em que os “obstáculos” ligados, neste caso, 

a comportamentos e tradições antigas (predominância aristocrática e, portanto, 

“arcaicas” e não capitalistas), criaram, historicamente, exclusão social e econômica, e 

com esta exclusão também os níveis de pobreza existentes (resultados da persistência no 

tempo de um comportamento aristocrático). 

    
 

“De tudo isso resultou uma economia de natureza atlântica, cujos lineamentos 

não-capitalistas lhe permitia desfrutar certa autonomia frente às pulsações do 

mercado internacional, além de sedimentar setores de acumulação a ela 

endógenos. Pari passu, rastreamos uma dinâmica na qual o mercado 

continuamente forjava uma hierarquia excludente de caráter arcaico. De fato, 

os negociantes de grosso trato da Colônia monopolizavam as atividades mais 

rentáveis (em especial aquelas ligadas ao comércio atlântico), em um 

movimento que implicava o direcionamento dos outros agentes econômicos 

para as atividades menos lucrativas – leia-se, sobretudo, a agricultura. 

“Este quadro geral sugere um perfil de crescente enriquecimento da elite 

mercantil, e de contínua pauperização das camadas livres. Entretanto, o 

manejo das taxas de pobreza e de riqueza durante a primeira metade do século 

XIX mostrou certa invariância na parcela detida pelos ricos e pelos pobres. Na 

verdade, o acesso dos pobres a recursos produtivos em si mesmos baratos – 

terras, alimentos e mão-de-obra – impediu a débâcle social, garantindo a 

estabilidade do sistema em meio a altos níveis de concentração. 

“A elite mercantil, por sua vez, viu-se marcada por aquilo que chamamos de 

ideal aristocrático, que consistia em transformar a acumulação gerada na 

circulação de bens em terras, homens e sobrados [em outras modalidades de 

capital, podemos dizer assim]. Constituía-se, assim, uma economia colonial 

tardia, arcaica por estar fundada na contínua reconstrução da hierarquia 

excludente.”129 

  
 

Logo, a realidade social em que está inserido é o ponto de partida que nos 

fornece o norte organizador do método do historiador, e é também, consequentemente, 

para onde seus interesses sobre o passado afluem. Portanto, identificado o passado 

visualizado pelo historiador, mas decompondo separadamente o caminho que o mesmo 

percorreu até o momento de sua escrita (e vice-versa), temos em mãos um olhar 

 
129FRAGOSO, J. L. R. & FLORENTINO, Manolo Garcia. O Arcaísmo como Projeto: Mercado atlântico, 

sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1840. Rio de Janeiro: Diadorim, 1993, pp. 

13 e 14 – grifos dos autores e a observação em colchetes é nossa. 
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qualitativo da composição do presente em questão, aquele ao qual o historiador que 

pesquisamos encontra-se ou encontrara-se, denunciando, digamos assim, como este, 

porventura, entende e apresenta-nos “a evolução” que sua sociedade teria vivenciado. A 

diferença, contudo, é que na história do Brasil fornecida pela historiografia de João 

Fragoso e do ART (que identificamos como de certa influência pós-moderna), a linha 

passado-presente, que Fontana aconselha observarmos, ao contrário, não é uma 

“evolução”, e sim uma “involução”. 

Já em se tratando, ao contrário, do marxismo de Caio Prado e Fernando 

Novais, por exemplo, o contexto de guerra fria, dentre outras coisas, pode ter 

influenciado estes historiadores, ao elegerem, abreviando um pouco, em suas análises a 

crítica à exploração colonial moderna da Europa sobre as Américas etc. (Contexto que 

Fragoso, em sua primeira etapa de formação – a que nesta tese damos atenção especial –, 

talvez tenha ainda experimentado). Por conseguinte, a alternativa que se apresentava a 

estes historiadores era, de certo modo, de crítica ao capitalismo, responsável, desde sua 

formação, pelo atraso econômico da América Latina etc. Agora, no outro lado da 

comparação, o do ART de João Fragoso, tem de se levar em conta o fim da guerra fria, 

que teve como vencedor a ideologia burguesa. Em um contexto de avanço das forças 

conservadoras do capitalismo mundial – já que não precisava mais se preocupar na 

Europa com a União Soviética –, nas décadas de oitenta e noventa do séc. XX, onde, 

neste contexto, a pós-modernidade, enquanto parte do projeto social das forças 

capitalistas (é assim que entendemos a pós-modernidade), exercia o papel de anunciar, 

dentre outras coisas, a impossibilidade dos intelectuais de interferir no caminhar da 

sociedade. Desta feita, historiadores de tendência conservadora e revisionistas, antigos 

ou novos nestas tendências, como João Fragoso (a partir de 1987 – esclarecemos no 

próximo capítulo), dão início à construção (ou reconstrução) de sua concepção de 

passado. 

Fontana, na formação de suas concepções teóricas acerca da história e do 

que seria um projeto social, ainda nas relações passado/presente, estabelece uma ideia, 

como já foi dito, de uma “economia política” (complementando a descrição que um 

historiador pode fazer do presente, que, relembrando, trata-se de uma evolução histórica) 

em que são dadas as explicações sobre o conjunto dos princípios reguladores das 

relações entre os seres humanos (relações estas que são sociais e às quais os 
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historiadores estão inseridos e por isso partícipes, e nunca indiferentes, de seu conjunto 

cultural e ideológico, aceitando-o e reproduzindo-o, conscientes ou não disso, ou 

rejeitando-o criticamente). 

Quando utilizamos este método na análise de nosso objeto, tal técnica 

historiográfica forneceu-nos o quanto de racionalização (e, no extremo, de 

“naturalização”) foi aplicado por Fragoso – a partir de sua fase pós-marxistas – às 

relações humanas por ele apreciadas. Foi possível verificar também como vem 

justificando as desigualdades dos momentos históricos do nosso passado colonial. 

Percebe-se a defesa de que não se configuraram como exploração, e sim como elementos 

“naturais” de uma divisão de tarefas no interior de uma sociedade que alcançou certa 

complexidade e que por isso, em verdade, é capaz de promover, segundo Fragoso, o 

“bem comum” (expressão cara ao historiador das “elites”), dentro do limite de 

diferenças próprias de cada camada social. 

Se em cada momento diferente da história humana temos uma economia 

política específica, isso quer dizer que de tempo em tempo (no longo prazo) os sistemas 

de desigualdades e de exploração podem ter uma racionalização (ou um processo de 

“naturalização”) de suas desigualdades dada pela ordem estabelecida; e esta, ou também 

podemos dizer sua classe dominante (não fugindo ao raciocínio de Fontana), elabora seu 

projeto social de dominação e este acaba sendo subjacente (ao mesmo tempo implícito 

na totalidade do discurso social e anterior às produções culturais desta sociedade) à 

atuação dos historiadores. Dentro deste entendimento (como demonstramos que Fontana 

pretende que os três elementos teóricos, que apresentamos anteriormente formando uma 

espécie de conglomerado), “específica concepção histórica do passado”, “projeto social” 

e “economia política” devem ser considerados indissoluvelmente em conjunto. Sendo 

assim, ainda que estejamos tratando nesta tese da primeira fase marxista da formação de 

João Fragoso, procuramos não fragmentar este nosso objeto de estudo (tal como a 

prática pós-moderna costuma fazer); seu trabalho foi considerado na totalidade social de 

seu tempo, em termos ideológicos, políticos e econômico-culturais. 

Deste modo, assim como Fontana, que escrutinou a História como sendo seu 

objeto de estudo, a partir de uma das metodologias próprias da História, a marxista, 

pleiteamos igualmente, a partir de nossas perspectivas teóricas, que Fragoso e os 

historiadores do ART, em síntese, conceberam uma percepção do passado colonial que 
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em muitos aspectos esteve subordinada ao projeto social, globalizado, das forças 

conservadoras do capitalismo hegemônico nas décadas de oitenta e noventa do século 

passado. E isso sem que fossem atentos, em primeiro lugar, ao papel da formação social 

e econômica brasileira, em sua origem colonial, no desenvolvimento do capitalismo 

moderno-ocidental (e deste, em uma relação dialética, naquela formação); e, em segundo 

lugar, igualmente sem se darem conta da delineação que este capitalismo traçou no 

avançar da época contemporânea até à fronteira do milênio passado. Por essa razão 

acabaram negando a concretude social e econômica de seu tempo presente; restando-

lhes, portanto, sem poderem lançar mão metodologicamente desta realidade a qual 

estavam inseridos (impossibilitados que estavam de descortiná-la), o estabelecimento de 

uma conexão de suas inclinações e pressupostos ideológicos, acerca do passado, com o 

mundo das ideias (“deste modo, a conexão estabelece-se no terreno das ideias, das 

concepções do mundo, sem que apareça viciada pelo contágio com os interesses”). 

Na “disputa” de Fragoso e seus companheiros contra a historiografia crítica 

que os precedeu (majoritariamente marxista, que predominava exatamente entre os 

historiadores que se colocavam na oposição à “ordem estabelecida”), acabaram 

pressupondo-se como “vencedores”; haja vista, levando-se em conta a conjuntura 

intelectual mundial, que as metalinguagens não dariam mais conta de explicar um 

mundo que se apresentava não mais preso às amarras de uma tradição moderna que se 

liquefez, mediante as novas pressões culturais do final do milênio. Fragoso torna-se 

então um “dissidente” (pois no início da carreira flerta com o marxismo, como 

mostraremos no próximo capítulo) da concepção historiográfica, marxista ou 

influenciada por esta tendência, que relacionava a história colonial brasileira aos 

aspectos sociais e econômicos ocidentais predominantes naquele contexto (vide as três 

“concepções globais da sociedade” de Fontana). Ciente ou não, renunciou à “batalha” 

contra a “ordem estabelecida” – o máximo a que chegou foi fazer “uma conexão entre 

história e política”. Como podemos apurar no trecho abaixo, onde João Fragoso afirma 

que os atuais e elevados níveis de concentração de renda, acompanhados de grande 

exclusão social, seriam resultados, majoritariamente, da capacidade histórica das “elites” 

de manipular politicamente os mecanismos políticos.    

 

 

“A terceira [do total de três observações de Fragoso sobre os porquês da 

acentuada desigualdade econômica brasileira contemporânea] trata da 
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persistência [veremos que é uma expressão que traz de sua dissertação de 

mestrado de 1983, que é o porquê desta tese, ao estudar o sistema econômico 

do município de Paraíba do Sul], no tempo, do padrão de desigualdade de 

renda no Brasil. Sabe-se que aqueles índices de concentração de riqueza vêm 

desde, pelo menos, a década de 1960. Mais do que isso, as taxas de 

desigualdade ampliaram-se nos últimos quarenta anos [o texto é de 2002], 

independentemente da conjuntura econômica. Tal fenômeno ocorreu em meio 

à ampliação da industrialização e a sucessivas mutações políticas (do 

‘populismo’ ao retorno da democracia). Aliás, a democracia não conseguiu 

solucionar a desigualdade de renda; foi na década de 1980 que a pobreza e a 

concentração de renda adquiriram os maiores índices (Ferreira, 2000:143). Eis 

aqui o que transforma a elite brasileira, relativamente, em uma das mais ricas 

frações sociais de todo o mundo – a enorme capacidade de tornar seu padrão 

de acumulação e de distribuição de riqueza imune aos humores conjunturais. 

Ou melhor, tal elite vive atualmente em uma sociedade que possui 

mecanismos para preservar a concentração de renda, os quais foram 

devidamente testados e aprovados pelo tempo (cf. Fragoso e Florentino, 1997: 

54).”130 

 

 

Se se está usando nesta tese a metodologia de Josep Fontana como uma de 

suas principais sustentações para uma pesquisa historiográfica, e se o objetivo é 

investigar na produção historiográfica de João Fragoso, que faremos em duas etapas (a 

primeira está neste trabalho), e como ocorreu a mudança social do contexto capitalista 

das décadas de oitenta e noventa do séc. XX (no qual estavam inclusos Fragoso e sua 

produção), contexto este que de influência da modernidade passa-se à crise desta 

tendência, é necessário da mesma maneira focar – tal como o historiador Catalão – nas 

“raízes imediatas do presente”; e neste caso, nas duas “décadas perdidas”, isto é, no 

tempo presente da produção historiográfica em questão. O que em certo sentido já vimos 

fazendo desde a nossa dissertação de 2014, que continuamos, aqui, com a rápida etapa 

marxista de Fragoso e que pretendemos continuar em trabalhos futuros, nos quais 

demonstraremos a adesão completa de Fragoso – agora sim, um historiador das “elites” 

– às influências pós-modernas. 

Interessou-nos e interessa-nos um olhar profundo e analítico, em uma visão 

de conjunto, por mecanismos cientificamente estruturados, tentar dar conta de se 

entender o surgimento da história subjacente à história da produção acadêmica de João 

Fragoso – suas etapas e momentos, verificando e apontando a sua historicidade (bem 

 
130FRAGOSO, J. L. R. “Para que serve a história econômica? Notas sobre a história da exclusão social no 

Brasil”. Rio de Janeiro: Revista Estudos Históricos, nº. 29, 2002, p. 29. No comportamento político das 

“elites” econômicas na República brasileira, Fragoso reconheceu as causas de um forte acúmulo de 

receitas por essas “elites”, que originou miséria e exclusão; quer dizer, a configuração econômica da atual 

exclusão social do Brasil foi permitida por motivações endógenas à nossa história.    
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como a do ART); ou seja, quando e como irrompeu a origem das características 

definidoras do contexto que influenciou as afirmações teóricas de nosso objeto de estudo 

(que não foram as mesmas, em se tratando de Fragoso, pois que em duas etapas, mas que 

se articulam). 

Desse jeito, procuramos demonstrar, no capítulo que se segue, os primeiros 

passos de Fragoso no início da década de 80 em direção à sua formação. Demonstrar 

como o seu trabalho de pesquisador foi sensível àquele momento de transição de nossa 

história, como a redemocratização, por exemplo, e a tudo que este momento representa 

(economia, política, cultura, sociedade etc.). Em sua trajetória profissional existe uma 

contradição de conteúdo – e na composição dos conceitos que vai acumulando e 

operacionalizando suas pesquisas. O marxismo que, na primeira metade da década de 

80, como demonstraremos melhor, abre-lhe as portas de seu objeto de estudo que o 

acompanha até hoje131, é, em certa medida, a mesma teoria geral que procurará rejeitar. 

Teoria geral que, em termos específicos ao que estamos tratando, apresenta 

algumas diferenças importantes na academia brasileira. Uma influência importante para 

a historiografia marxista de João Fragoso, na primeira metade da década de 80, foi Ciro 

Flamarion Santana Cardoso, ambos historiadores do Estado do Rio de Janeiro. Quando 

se fala da formação econômica brasileira, colônia e monarquia, percebe-se, em termos 

do “campo” acadêmico brasileiro das ciências humanas nas décadas de 70 e 80, centrado 

no eixo Rio-São Paulo, um debate entre duas “escolas” marxistas. A primeira, que se 

tornou hegemônica entre os intelectuais brasileiros, foi a do “marxismo paulista”, 

fincada na USP e cujo mestre é Florestan Fernandes (pelos idos da década de 50)132, mas 

a raiz histórica é Caio Prado Jr.; desta destacam-se, dentre outros, o sociólogo Fernando 

Henrique Cardoso e o historiador Fernando Antonio Novais. 

No que diz respeito especificamente aos historiadores marxistas deste 

 
131Que de um modo geral são os sistemas agrários, colonial e monárquico, da capitania e província do Rio 

de Janeiro, cujo ponto de partida foi o município de Paraíba do Sul e sua articulação econômica com a 

Cidade do Rio de Janeiro, bem como as relações comerciais desta praça, regionais e externas, a começar 

pelo Atlântico. 
132“Esta foi a década [a dos anos de 1950] da construção da sociologia de Florestan Fernandes e da 

organização da chamada Escola Paulista de Sociologia que congregou seus assistentes, cujos trabalhos 

afirmaram um estilo próprio de produção das ciências sociais no país”. (ARRUDA, Maria Arminda do 

Nascimento. “A sociologia de Florestan Fernandes”. São Paulo: Tempo Social, revista de sociologia da 

USP, v. 22, n. 1, junho de 2010, pp. 9-27, p. 15).\  
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“campo” acadêmico, surgem questionamentos por parte de seus pares do Estado do Rio 

de Janeiro, que por falta de uma expressão melhor denominaremos de “escola 

fluminense” (assentada nos departamentos de História da UFF e UFRJ, principalmente), 

e tendo como principal expoente Ciro Flamarion Cardoso. Expressões utilizadas pelos 

paulistas – como, por exemplo, “capitalismo comercial” – são questionadas pelos seus 

críticos fluminenses. Estes alegam, dentre outras coisas, a necessidade de se aprofundar 

nos processos das relações de produção, base para se apreender as implicações, na 

sociedade, advindas da circulação de mercadorias etc. No que diz respeito à história da 

formação econômica colonial, do binômio paulista Caio Prado / Fernando Novais, Ciro 

Flamarion, por exemplo, representa uma relativização no aspecto exógeno das relações 

de dependência entre as metrópoles ibéricas e suas colônias latino-americanas. O 

historiador fluminense, como em uma transição da percepção da dependência externa 

para se estar atentos a formas de acumulação internas, consegue perceber – ou pelo 

menos dá os primeiros passos – o que de significativo poderia ter o caráter endógeno nas 

relações econômicas coloniais. Fragoso, que parte deste “marxismo fluminense” para 

depois superá-lo, completará esta transição.   

À vista disso, deste marxismo de Fragoso em “transição-superação”, 

portanto em uma perspectiva totalizante e em termos dos procedimentos lógicos na 

consulta das fontes, tanto primárias quanto secundárias, também procuramos produzir, 

desde nossa dissertação de 2014, semelhante ao realizado por Fontana, uma história de 

uma determinada teoria da história (a do ART-Fragoso), pois que foram averiguadas, 

junto à obra pesquisada, suas teorias e as influências destas etc. Contudo, como melhor 

esclarecemos na Introdução, nesta tese se procedeu a um corte temático que focasse no 

início da formação de Fragoso dentro de sua trajetória profissional, pois, em nítida 

resposta a seus contextos, a história de sua teoria para a História, e os resultados das 

pesquisas a elas relacionados, tem duas fases, que se comunicam e se negam ao mesmo 

tempo: a marxista e a das “elites”. 

Como já anunciamos, para Fontana a função social da história, em geral, foi 

a de dar legitimidade ao status quo. Em aquiescência a esta ideia, entendemos, por 

exemplo, que João Fragoso quando mais tarde, juntamente com Manolo Florentino, 

vislumbrará o período colonial com seu “arcaísmo”, passa a conceber a história 

brasileira, em sua totalidade, a partir da construção que ele e seu grupo fizeram de nossa 
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história colonial – concepção que não se encontra em sua formação antes de 1987, como 

poderemos observar mais adiante. Então, esta história brasileira, de Fragoso e do ART, 

desde ontem até o hoje, passado/presente, a começar pela colônia, será construída de 

forma a justificar um atraso, cujas raízes culturais foram fincadas em tradições 

portuguesas de outrora. Reiterando: Fragoso, depois de findada sua fase marxista, fará a 

opção de liderar uma concepção de história econômica às avessas da evolução ocidental, 

ou “ainda que tenha tendido mascará-la, apresentando-se com uma aparência de uma 

narração objetiva de acontecimentos concretos”, acabam legitimando a ordem 

estabelecida no desenvolvimento econômico da modernidade europeia, por não 

perceberem aqui a mesma ordem estabelecida. 

Por conseguinte, a partir deste ponto de vista, consideramos que um método 

do histórico voltado para uma pesquisa historiográfica crítica, em síntese, apresenta a 

necessidade de se levar em conta as relações sociais que os homens estabeleceram no 

contexto do corte cronológico em que o objeto de estudo se encontra. E estas relações – 

ainda segundo Fontana – fazem parte de um projeto social, dentro de uma específica 

economia política (o conjunto das relações socioeconômicas que reproduz as sociedades 

a partir de determinadas relações de poder, surgidas exatamente destas relações 

socioeconômicas, e que criam manifestações culturais específicas que procuram 

justificar este sistema de reprodução social etc.), que acaba influenciando a teoria da 

historiografia pesquisada. Alterações, ainda que sutis, na conjuntura econômico-social, 

nas bases de suas relações sociais de produção, alteram também o projeto social e 

político dos grupos dominantes de sua sociedade, a economia política, assim, pode 

apresentar especificidades diferentes do que se tinha antes. Desse jeito, consciente ou 

não, parte da historiografia “corre” para se adequar conceitualmente; ou procurando dar 

conta deste novo projeto ou, ao contrário, tentando rever os procedimentos de sua crítica. 

Acreditamos que em parte fora isso que aconteceu na reestruturação da carreira de 

Fragoso na segunda metade da década de 80. 

Em nossos estudos sobre os escritos de João Fragoso, que já tem um pouco 

mais de dez anos, procurou-se entender a obra de um historiador (identificado como 

pertencendo a uma tendência historiográfica específica que abandonou a crítica à 

exploração econômica portuguesa sobre as origens coloniais brasileiras) cuja formação 

acadêmica e profissional deu-se nas décadas de 80 e 90 do século passado. Dentro de sua 
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trajetória profissional, nesta tese direcionamos o nosso foco para os primeiros anos da 

década de 80, onde sua formação dera início, para assim melhor se compreender o que 

depois virá em sua nova fase enquanto historiador. 

Pensando os anos 80 e 90 como “as décadas perdidas” (pertencendo a 

formação marxista de Fragoso à primeira das duas décadas, por isso uma passagem 

rápida pela crítica pelo materialismo histórico e dialético para logo em seguida ceder às 

novas tendências intelectuais), em que as forças do capitalismo foram obrigadas a 

reestruturar não somente as suas relações de produção, como igualmente os seus padrões 

de exploração. Depreendemos como consequência, em tal caso, que o projeto social 

predominante neste período, de um capitalismo ainda de influência keynesiana para um 

cada vez mais neoliberal e, portanto, conservador, que se expressou culturalmente de 

forma pós-moderna, forneceu os elementos simbólicos para que as concepções 

historiográficas de viés mais crítico fossem revistas. Reforçando, e enquanto profissional 

da História, João Fragoso, revendo o seu método, dará início a uma carreira acadêmica 

de reconhecimento em seu ambiente (ou campo) intelectual quando exatamente tais 

revisões começavam a ganhar força no meio universitário. 

Como a obra de Fontana aqui analisada trata-se, sobretudo, de um projeto 

teórico acerca da escrita historiográfica, que, dentre outras coisas, rompe com a 

concepção contemporânea-ocidental de progresso das ciências; diferentemente, vemos o 

conjunto da obra de Fragoso, notadamente aquela fase que, junto aos outros 

componentes do ART, entendendo como “arcaico” tanto o processo como o resultado 

final da construção socioeconômica e político-cultural da sociedade brasileira, de raízes 

lusitanas, como uma tentativa, ao contrário da perspectiva de Fontana, de valorização 

desta concepção que o historiador catalão critica, ou seja, uma valorização do padrão 

cultural ocidental a partir dos países centrais da sociedade europeia – e não é necessário 

que digamos que Portugal estaria fora desta valorização. 

Com sua classificação do que entende como “economia política”, Fontana 

também mostra a urgência de se decompor a estrutura de ideias de um determinado 

momento da história como parte prévia do estudo da obra de um historiador que se 

procura entender, pois que a construção dos passos deste em suas pesquisas (por isso o 

foco que damos nesta tese) é tributária da composição de ideias presente em sua 

economia política vivenciada. Em sendo assim, metodologicamente isolamos, em um 
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primeiro momento, a estrutura de ideias hegemônicas da economia política do contexto 

da formação acadêmica de Fragoso (que em um mesmo contexto, o das “décadas 

perdidas”, apresenta uma transição entre os anos 80 e 90, de avanço do neoliberalismo) 

para, em um segundo momento, inseri-lo nesta estrutura e suas tendências, e assim 

apontar as diferentes inclinações de sua escrita. 

Por fim, podemos dizer que as concepções de Fontana grassam na direção de 

se defender uma espécie de independência dos diferentes períodos históricos, com suas 

economias políticas distintas e específicas estruturas de ideias. A nosso ver, tal postura é 

deveras importante na medida em que impede de se enxergar os períodos históricos a 

partir de modelos deterministas e mecânicos (e isso é bom, em se tratando ser Fontana 

um marxista). Contudo, é interessante que reiteremos, e igualmente frisemos, que em sua 

totalidade, a metodologia de trabalho de Fontana é a teoria crítica do pensamento de 

Marx, é o ponto de chegada e de partida. Sua formação, enquanto intelectual da História, 

acontece em momentos em que boa parte das estruturas mentais acadêmicas nas ciências 

humanas tinha, em certa medida, grande apreço pelo marxismo; contudo, a elaboração 

de sua teoria historiográfica, em História: Analise do Passado e Projeto Social, se dá em 

momento distinto de sua formação, agora a estrutura de ideias da economia política tenta 

a desconstrução do legado marxista; tal como o tenta fazer, por exemplo, o ART que 

João Fragoso ajudou a formar em sua fase pós-marxista.  

                     

 

José Jobson Arruda: O Território Crítico da Historiografia  

 

 

Em Historiografia: Teoria e Prática133, um trabalho que é o resultado, 

segundo o seu autor, de duas décadas de reflexões sobre a escrita dos historiadores, José 

Jobson de Andrade Arruda consegue arregimentar alguns textos, a princípios distintos, 

em um todo coerente cuja integralidade é dada pela Historiografia. 

Neste capítulo, abordaremos dois desses textos: “Historiografia: consciência 

crítica da produção histórica” e “Territórios historiográficos contemporâneos: por uma 

 
133ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e Prática. São Paulo: Editora Alameda, 2014.    
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nova síntese histórica”134. Por se tratar de um capítulo que traça, conceitualmente, a 

metodologia de nossa tese, fomos buscá-los exatamente pelo tratamento teórico, em 

termos de Historiografia, dado a eles por José Jobson Arruda. 

No caso do primeiro texto, no que diz respeito a sua teorização, logo de 

início Arruda adverte não se tratar simplesmente de princípios abstratos que pairariam 

no ar sem qualquer tipo de sustentação do real.  

 

 

“Não se trata, portanto, de um pensar diletante, pura abstração voltada à 

contemplação, sem qualquer compromisso com o saber aplicado. Se bem que 

a teorização seja suscetível a certa dosagem de introspecção, sem o que não 

seria possível sobrevoar a materialidade imediata e alçar-se a um patamar de 

compreensividade intelectiva. A busca de um sistema coerente de proposições 

lógicas e sistemáticas sobre uma dada esfera do conhecimento histórico 

implica, necessariamente, um determinado grau de generalizações, 

proposições, princípios, critérios classificatórios, nos quais se reconhece um 

método, um caminho.”
135

 

 

      

Nosso “caminho”, ou seja, nosso método, não deixa de ser contemplado por 

essas ideias de Arruda, pois não é de nosso interesse – apesar de que todo o trabalho 

historiográfico, ao fim das contas, acaba inserindo-se na História das ideias136 – produzir 

algo no campo da Historiografia por um viés idealista. O materialismo foi a âncora deste 

estudo; contudo, não qualquer materialismo, aquele que na história dos homens, está em 

aberto debate dialético com o mundo de suas ideias.  

Almejar construir uma metodologia para se atender as exigências de dada 

pesquisa histórica, em sua procura por atingir determinado conhecimento, é também a 

busca por um sistema coerente de proposições lógicas e sistemáticas que exige certo 

grau de universalização, proposições, princípios e critérios classificatórios, que vão 

compor, portanto, o seu método. E este, apesar de ser uma construção teórica, “não quer 

dizer explicar a prática pela teoria. Pelo contrário, significa convalidar uma teoria 

 
134Idem, ibidem, respectivamente pp. 17-62 e pp. 63-96.   
135Idem, p. 19.   
136“A História das Ideias deve ser classificada como uma modalidade historiográfica relacionada aos 

domínios da História”. (BARROS, José de D’Assunção. “História das Ideias – em torno de um domínio 

historiográfico”. Juiz de Fora: Locus: Revista de História, v. 13, nº 1: Dimensões da política na História: 

Estado, Nação, Império, 2017, p. 200).  
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alicerçada na experiência prática”137. 

Teorizar, levando-se em conta os parâmetros do conhecimento formal, é 

produzir hipóteses; ou seja, é sugerir respostas provisórias, a serem confirmadas com 

pesquisas, a questões de interesse científico. No caso de nossa pesquisa, a teoria em 

questão, que é de caráter historiográfico, da mesma maneira, não é – insistindo – o 

resultado idealista de quem só pensou em termos abstratos ou subjetivos; é o resultado 

da produção de um estudo hipotético ou teórico, e ao mesmo tempo em um diálogo 

aberto com o que é empírico, sobre realidades históricas, ainda que especificamente 

sobre determinada escrita desta realidade. 

“A lógica da teoria é a lógica da prática”138. Esta é a coerência teoria-prática 

da proposta de Historiografia de José Jobson Arruda que estamos aplicando em nossa 

metodologia historiográfica. Ratificando, ele afirma que sua concepção de teoria 

historiográfica é alicerçada na prática das pesquisas histórica (sua larga experiência 

enquanto historiador); portanto, tais teorias, apresentadas invariavelmente como 

hipóteses, precisam ser testadas permanentemente com as novas descobertas da 

realidade empírica. “O segredo está no estabelecimento de liames entre precisão 

empírica e generalização, na justa dosagem.”139 É o equilíbrio, teoria-prática, capaz de 

possibilitar a formulação de um conjunto de proposições gerais. 

 

 

“A teoria, neste caso, se propõe a ser um conjunto de enunciados sistemáticos 

e gerais, abstrações fundamentadas em observações empíricas ou postulados 

racionais, voltados à formulação de princípios universalizáveis que permitem 

a ordenação do real, buscando repostas a problemas essenciais que propiciem 

o acesso ao conhecimento de uma dada esfera historiográfica.”140 

 

 

Foi desta maneira, citada acima, que José Jobson Arruda pautou os textos de 

seu livro de Historiografia, aqui apresentado com uma das bases de nossa metodologia, 

nos estreitos vínculos entre ideias conceituais e experiências reais. “[A] interpenetração 

da teoria e prática conduzem ao logos, isto é, à razão compreensiva”.141 E a nossa 

 
137ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e Prática... op. cit., p. 19.  
138Idem, ibidem, p. 20.    
139Idem, grifo nosso.  
140Idem.  
141Idem, grifo do autor.iv     
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racionalização do real, processada nesta tese, coteja, igualmente, e não poderia ser 

diferente, a teoria que aqui estamos formulando, a partir dos autores arrolados, ao mundo 

empírico vivido pelo autor de nosso objeto de estudo; isto é, a obra historiográfica de 

João Fragoso, vista em conjunto ao seu tempo e ao mundo real e concreto deste tempo. 

O conhecimento historiográfico que José Jobson Arruda objetiva encontrar, 

enquadra-se em uma “dialógica” temporal entre historiadores e suas obras cotejadas às 

circunstâncias reais de suas vidas; e esta relação, aconselha Arruda, deve ser colocada no 

eixo de apoio de uma análise historiográfica. 

Arruda não entende, portanto, a Historiografia como a história das obras 

históricas, e nem como uma espécie de conjunto das escritas da História entremeado na 

sucessão das escolas historiográficas, e “sim no modo pelo qual os historiadores e as 

sociedades reconstruíram o seu passado, apropriando-se de sua cultura histórica, campo 

constituído de significados e valore sobre os quais se nutre o conhecimento histórico.”142 

Ainda que parcialmente, apoiando-se em José Jobson Arruda, contudo, um 

problema apresentou-se à construção de nossa metodologia historiográfica. Arruda diz, 

repetindo, que “A lógica da teoria é a lógica da prática”, especificamente no sentido de 

que seu livro sobre historiografia é o resultado de anos de pesquisas sobre temas 

históricos, e que foram exatamente estes anos de dedicação ao trabalho de historiador, a 

prática, que lhe possibilitaram tecer as suas assertivas sobre a escrita da História. Quem 

está se doutorando, que é o nosso caso, obviamente, ainda não tem toda essa acumulação 

de anos de pesquisa, o que é um problema, se levarmos em consideração o diz Arruda; 

entretanto, é no amparo desses autores, já experimentados pela academia, que este 

problema é aqui em parte resolvido (já que em ciências humanas não exista assunto ou 

problema que se feche em uma única e definitiva “terminalidade” conclusiva).  

E, sendo assim, é esta relação presente na concepção de Historiografia de 

José Jobson Arruda, que interpretamos, de forma abreviada, como sendo uma espécie de 

elo associativo muito singular entre o passado como objeto de estudo de um historiador e 

 
142Idem, p. 20. Nesta passagem fica notória a proximidade da teorização acerca da Historiografia ou Teoria 

da História entre o que Fontana entende como sendo, na construção de um historiador, a “genealogia do 

presente” influenciada por um “projeto social” que pertence à mesma temporalidade de quem formula esta 

“genealogia” e o que Arruda está concebendo como “a construção histórica” processada pelo 

“conhecimento histórico” do historiador a partir de sua “cultura histórica”.     
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o tempo presente deste historiador, que nos orientou na pesquisa, ajudando-nos a 

resolver o problema de pouca experiência no trato do que é historiográfico etc. Além 

disso, a singularidade desta Historiografia relacional, compreendemos como um 

conceito que traz certo grau de originalidade, pois que o conceito de “tempo” de Arruda, 

enquanto historiador, transcende a simples compartimentação do tempo em suas três 

etapas (nossa inexperiência, portanto, “bebe” na experiência de Arruda). Estas etapas 

trocam entre si suas condições de duração, tornando transitório o que antes era estático: 

“a Dialógica da Transtemporalidade”.  

 

 

“Acepção historiográfica que pressupõe um renovado conceito de 

temporalidade, a ruptura da tradicional tríplice compartimentação do tempo 

histórico, anunciando um novo regime de temporalidade, a dialógica da 

transtemporalidade, em que passado e futuro se enlaçam sob a égide do tempo 

presente, concepção que projeta o historiador à condição de mestre do enredo, 

senhor do tempo.”143 

 

 

“O Tempo”, de fato, como era de se esperar, ocupa uma posição de prestígio 

na definição que Jobson traça de seus conceitos historiográficos; mas não como um 

elemento óbvio do trabalho do historiador (a duração e passagem dos momentos idos 

compõem, junto com outros elementos, a matéria prima de nossas pesquisas). Arruda, 

enquanto um historiador da historiografia que é (além de suas outras especialidades), 

teoriza não somente sobre o decorrer da temporalidade, mas, igualmente, e de forma 

sofisticada, pensa o tempo de modo a impregná-lo de humanidade, tornando-o um tempo 

social, de uma determinada sociedade e sua cultura. E assim ele afirma que “Pensar 

historiograficamente é pensar a cultura histórica.”144 Pois assim como os homens, a 

História e sua escrita têm a sua historicidade, pertencem a determinados momentos, e 

nesses, em momentos diferentes, podem apresentar identidades também diferentes, são 

“os vários momentos de cristalização historiográfica”.145 

Um estudo historiográfico, portanto, é aquele que, segundo Arruda, reflete 

sobre esses vários momentos de consolidação de determinada “escola historiográfica”, 

tributária de uma “cultura histórica” própria de sua sociedade e momento. É estabelecer, 

 
143Idem, pp. 20 e 21.  
144Idem, p. 21.  
145Idem.   
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tendo como norte a tentativa de neutralidade (fim difícil de alcançar, mas que precisa ser 

respeitado), suas principais e preponderantes famílias interpretativas, aquelas capazes de 

hegemonizar. E no jogo do movimento histórico-historiográfico, o historiador ou teórico 

da historiografia tem que estar atento, no estabelecimento das tendências predominantes, 

do porquê das trocas entre escolas interpretativas rivais. 

 

 

Outro Aspecto Relacional – Tempo / Espaço na abordagem de Arruda 

 

 

Ainda no estabelecimento de sua concepção de temporalidade, para além da 

divisão entre passado, presente e futuro, Arruda apoia-se em um dos grandes mestres da 

segunda geração da Escola dos Annales, Fernando Braudel, para demarcar com precisão 

as diferenças, dentre outras coisas, entre as micro e macro abordagens e suas derivações. 

Sendo assim, é no instituto de uma História Total, arraigada nas estruturas sociais, que a 

historiografia de José Jobson Arruda, com base em Braudel, opõe-se às atuais tentativas 

de imposição das narrativas do fortuito. 

 

 

“Seu fulcro [da historiografia braudeliana] eram as macroabordagens, vastos 

sujeitos coletivos cuja percepção exigia a ênfase no estrutural, nas linhas de 

força capazes de dar vida a um determinado sistema, a exemplo da natureza e 

da força dos liames entre o ‘capitalismo’, os ‘capitalismos’, ‘a vida econômica 

e o conjunto da sociedade’ e de criar uma ‘história geográfica’, modesta 

pretensão sob a qual se dissimulava uma fantástica dilatação de nossas 

concepções aprioristicamente concebidas de espaço e tempo.”146 

 

 

José Jobson Arruda, portanto, demonstra-nos que Braudel atribuía um papel 

fundamental à racionalização das relações, conceituais, entre o tempo e o espaço, 

considerados a priori, enquanto um conjunto conceitual, no que diz respeito ao que em 

geral pensamos sobre estes dois termos; isto é, sua concepção de teoria histórica 

ultrapassa os limites da temporalidade dilatando-a, esta mesma temporalidade, ao plano 

do espaço, que já traz em si grandes possibilidades de flexibilização de seus limites: é o 

ambicioso projeto, como bem demonstra Arruda, de uma “história geográfica”. 

Neste momento, podemos perceber um paralelo de termos conceituais entre 

 
146Idem, p. 24, grifos do autor.  
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estes dois teóricos dos estudos históricos, Braudel e Arruda. Este dirá que aquele 

pertence a determinado “território geográfico”, demarcando e definindo, assim como 

Braudel, um tempo, no que diz respeito a sua duração, de características geográficas ou 

espaciais. Portanto, mais especificamente, no caso de Arruda, aos prazos das “escolas” 

historiográficas mais significativas e duradouras, que se sucedem no tempo, ele atribui 

um caráter, uma condição e uma qualidade daquilo que é o resultado da apropriação e 

normatização de determinadas extensões do espaço: o território.v  

As “escolas” historiográficas identificadas por ele atuam, segundo seu 

raciocínio (seu “logos compreensivo”), como detentoras da regulação do espaço-tempo 

dos momentos em que se encontram como hegemônicas. Neste caso, para a segunda 

metade do século XX, ele distinguiu as duas mais importantes linhagens de estudos 

históricos, cada uma delas formando seus conjuntos de “territórios historiográficos”. 

A primeira é fundada por Fernand Braudel, ainda no final da primeira 

metade do XX, com a publicação de O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época 

de Felipe II147. Arruda destaca – para mais adianta contrapô-lo ao segundo domínio 

“territorial” – o fato de Braudel privilegiar “a média duração”, sobretudo contra “a curta 

duração”, a dos eventos (fincada, antes dos Annales, nas raízes do positivismo ou do 

historicismo). Desse jeito, para Arruda, ao conceito de “média duração” braudeliano é 

“delegado à condição de porta de entrada para as durações alongadas”.148 

Com sua proposta teórica de se conceber “a média duração” (30/50 anos), 

Braudel, privilegiando-a na pesquisa histórica em detrimento, repetindo, da “curta 

duração” e também da “longa duração”149, está propondo igualmente a substituição da 

“ordem cronológica” por uma “ordem metodológica”. 

 

 

“Foi o primeiro historiador a romper com a mais antiga e venerável das 

tradições: a ordem cronológica, substituindo-a por uma ordem metodológica. 

Dinâmica e genética ao mesmo tempo, criando uma história que se desenrola 

em vários planos inclinados e superpostos, em perpétua comunicação, que vai 

 
147BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de Felipe II. São Paulo: 

Martins Fontes, 1983 (2 vols.). 
148ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e Prática... op. cit., p. 25.  
149Que pode ser, dentre outras coisas, das estruturas mentais, tão bem trabalhadas por determinada tradição 

da Antropologia cultural, de Strauss-Gertz etc.   
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do mais profundo e do mais constante ao mais superficial e efêmero.”150 

 

 

Uma História, sua ordenação metodológica, em planos temporais 

sobrepostos, cuja sistematização acontece em três durações diferentes: a geográfica, a 

social e a individual. Braudel cria um modelo que justapõe151 as durações do quase 

imóvel espaço físico, do todo social e, contido por este, das rápidas vicissitudes 

(variabilidades etc.) da eventualidade do ser. Esta combinação, num dado momento, de 

acontecimentos entremeados dos mais lentos aos mais circunstanciais, cuja insistência 

metodológica acaba projetando Braudel como o modelo de historiador a ser seguido, faz 

com que Arruda o defina como “o homem da conjuntura”. 

 

“O percurso analítico do historiador poderia inverter a ordem dos tempos. 

Partir do tempo curto, do imediato, da aparência sensível e buscar a essência 

compreensiva nos ritmos mais lentos dos tempos médios e da quase 

imobilidade da longa duração, acentuando a unidade histórica a partir da 

pluralidade, isto é, em cada nível a mesma realidade apreendida 

diferentemente. Procedimento que amplia consideravelmente os ângulos de 

ataque ao objeto de estudo, pois preserva a hegemonia da média duração, dos 

movimentos históricos situados entre o decenal e o semissecular, assumidos 

como o tempo real do historiador por condensar-se na charneira entre a curta e 

a longa duração.”152 

 

 

Já o autor de nosso objeto de estudo, João Fragoso, que na maturidade de sua 

formação (alcançada já na década de 90) não deixa, igualmente, de tratar de forma 

complexa a dimensão temporal, embora não explicitamente, parece, quando de sua fase 

de historiador das “elites”, inverter a dinâmica do curso investigativo da temporalidade 

histórica braudeliana, pois não se limita a preservar “a hegemonia da média duração”. 

Suas pesquisas transitarão da longa duração (pois sua tese de mestrado cobriu, como 

poderemos observar mais adiante, 270 anos – apesar que boa parte do que trata, mais 

detidamente, centrar-se na segunda metade do XIX) para, no interior de seus trabalhos, a 

curta duração. Seus trabalhos passarão a ter um corte tempo/espaço (e baseamo-nos na 

classificação braudeliana) da “curta duração”, a do tempo efêmero, dos indivíduos; mas 

não de uma maneira explícita nos títulos de seus escritos (resultado das pesquisas). 

 
150ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e Prática... op. cit., p. 25. 
151De certa forma, podemos também dizer que Arruda, como já demonstramos, trabalha coisa semelhante 

ao enlear as três etapas do tempo.    
152ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e Prática... op. cit., p. 26.  
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Períodos longos, que repousam na quase imutabilidade das tradições cultuais, têm 

justificados a sua existência sóciocronológica por pequenos recortes temáticos 

espeço/tempo/indivíduos. 

 

 

“No Gráfico 1, aquelas crianças correspondiam à terceira geração de forros 

em famílias de Campo Grande com mais de 50 anos. Por exemplo, a terceira 

avó de Florinda chama-se Ana Freire e, no primeiro período do gráfico (1704 

a 1720, era uma escrava parda da casa dos Alemão Freire, família ligada à 

nobreza da terra. E isso numa época em que, na dita freguesia, o 

pertencimento à elite das senzalas podia traduzir-se em laços de compadrio 

com donos de engenho, majoritariamente nobres da terra. Como se verá no 

Gráfico 3, a nobreza apadrinhou quase 16% das crianças escravas entre 1707 e 

141. 

(...) Através de diversas fontes – escrituras de compra e venda, testamentos e 

visitações pastorais –, sei que Campo Grande, de 1704 a 1741, Jacarepaguá, 

nos períodos de 1700-09 e 1750-59, e Guaratiba, entre 1762 e 1788, viviam 

sob o mando econômico e político da nobreza principal da terra.”153 

 

 

Neste caso citado acima, para ilustrar, temos pequenos grupos de escravos, 

em geral de uma mesma geração (alguns com laços de parentescos diretos e indiretos), 

residentes na freguesia de Campo Grande, atualmente um bairro da cidade do Rio de 

Janeiro, que, no interior de um lapso de tempo de 37 anos, têm suas relações “elitizadas” 

no que diz respeito ao trato que seus senhores, de maior poder aquisitivo e político, “a 

nobreza” daquela terra, dispensaram-lhes. Neste caso, portanto, Fragoso olha para uma 

pequena região do território da província do Rio de Janeiro colonial, em uma 

segmentação temporal oscilante entre a curta e a média durações, para apontar um 

exemplo das manifestações de “uma sociedade rural do Antigo Regime nos trópicos” 

(cuja tradição vem de séculos, de Portugal do medievo) por meio das relações entre 

“Elite das senzalas e nobreza” daquela sociedade rural; ou seja, seu recorte menor é 

utilizado para sustentar seu argumento maior: a sociedade de antigo regime, lusitana ou 

nos trópicos. 

Pode-se perceber, desse jeito, que Fragoso, após sua curta fase marxista, 

sustentará seu logos interpretativo, enquanto pesquisador, de uma perspectiva assentada 

na “longuíssima duração” da tradição do antigo regime português – dos alicerces 

 
153FRAGOSO, J. L. R. “Elite das senzalas e nobreza da terra numa sociedade rural do Antigo Regime nos 

trópicos: Campo Grande (Rio de Janeiro), 1704-1741”. In: FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, Maria de Fátima 

(orgs.). O Brasil Colonial, vol. 3... op. cit., pp. 241-305, pp. 246, 247 e 249.  
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mentais de toda uma sociedade, de suas tradições culturais alimentadas por estruturas 

psicológicas seculares quase que “imóveis” à nossa percepção –, pelo conjunto de 

pequenas doses, no “varejo”, de cortes temáticos menores, no tempo/espaço e da vida 

dos indivíduos.  

É sutil a diferença, se atentarmos somente ao seu aspecto formal; contudo, 

uma interpretação de profundidade em seu conteúdo pode nos revelar a dissemelhança 

teórica em relação a Braudel. Fragoso, depois de 1986, não partirá, ao contrário do que 

se pode pensar, do que é “local”vi, datado em um determinado momento, para se 

alcançar, no espaço-tempo, maiores amplitudes, como se quisesse, assim com Braudel, 

estabelecer sua interpretação nos prazos intermediários entre o transitório e o moroso. O 

registro formal, ou a escrita, de seus trabalhos terá como circunscrição um lugar e um 

tempo menores, em relação, por exemplo, ao território colonial ou monárquico brasileiro 

em seus quase três ou quatro séculos de existência; todavia, há um “preâmbulo” teórico 

que lhe informa o ponto onde se localizar diante de seu objeto de estudo. Este 

“preâmbulo”, ponto de partida, vamos encontrá-lo, redizendo, na longínqua tradição do 

antigo regime português, cujo início remonta à Idade Média. É como Fragoso e os 

demais membros do que identificamos como ART trabalham o conceito de “Arcaísmo” 

aplicado, pelo menos, em nosso passado colonial ou monárquico; como foi possível 

verificar em nossa dissertação de 2014 e que pretendemos continuar aprofundando e 

desenvolvendo após esta tese. 

No que diz respeito especificamente a Braudel, contudo, com seu 

amadurecimento intelectual, segundo José Jobson Arruda, parece tornar-se menos rígido 

na aplicação, em seus trabalhos, de sua singular metodologia da temporalidade. 

 

 

“A maturidade de Braudel refletiu-se em sua flexibilização concernente à 

hierarquia das temporalidades. O próprio conteúdo da noção de tempo lento 

foi redimensionado, muda seu estatuto no concerto da obra braudeliana. 

Representa, no fundo, uma inversão. Em 1949, Braudel afirmava que o 

cotidiano pouco tinha a ver com a grande história. Em 1979 reformula, por 

considerar que os instantâneos surpreendidos em diversas sociedades podem 

revelar diferenças, ‘nem todas superficiais’, pois é na somatória de ‘pequenos 

acidentes, de relatos de viagem, que uma sociedade se revela’, afirmação cujo 

desdobramento natural é o esforço da intersecção temporal; pois são tempos 

que não apenas interagem, mas constituem uma densa teia relacional, 

sobrelevando a ‘verticalidade em detrimento da horizontalidade nos planos 
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superpostos’, acenando para uma dimensão temporal altamente 

complexificada, produzindo-se a imagem de uma permanente e sistemática 

incrustação temporal.”154 

 

 

Ou seja, trinta anos após a publicação de sua tese há uma inversão, segundo 

Arruda, no “estatuto” de sua noção metodológica de tempo, pois dá novas dimensões à 

relação, por exemplo, entre o tempo, o espaço, o homem e suas sociedades. Mas ainda 

assim, com esta mudança ou flexibilização, as diferenças de concepção e uso 

metodológico da temporalidade entre Braudel e Fragoso do ART se mantêm. 

Interpretando o que disse Arruda acima, ao contemporizar sua posição em relação aos 

instantes do cotidiano155, na verdade ele está estabelecendo um diálogo – obviamente 

horizontal – entre as três diferentes dimensões em que situou o tempo; não 

estabelecendo, assim, nenhuma hierarquia. Já Fragoso, como dissemos, vai impor, de 

forma vertical, a dureza da longuíssima duração das tradições culturais do antigo regime 

luso sobre os cotidianos do lugar-instante colonial ou monárquico brasileiros (sendo 

estes recortes menores, exemplos que confirmariam aquela tradição de longa duração) – 

e, feito isso, a narrativa que vai se impor, em termos formais, é a da curta duração de 

indivíduos “elitizados” em um pequeno espaço, o de seus lugares de existência. 

Contudo, temos uma contradição formadora na composição das teorias 

historiográficas de Fragoso, de uma historiografia que será das “elites” e da 

compreensão do antigo regime como determinante histórico: sua dissertação. No 

trabalho concluído por ele em 1983, temos o sistema agrário de Paraíba do Sul visto em 

uma dimensão econômico-social de longa duração, em que o instrumental marxista o 

ajuda a interpretar as relações de produção na agricultura etc. Esta dimensão econômica-

social, primeiramente percebida pela conceituação marxista, será alargada pelo 

compasso da cultura, e verificada metodologicamente nos recortes menores, no tempo-

 
154ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e Prática... op. cit., p. 27, grifos nossos. Nas 

relações entre o espaço e o tempo, entre Geografia e História, nos cortes de confluência de suas grandezas, 

é interessante mais uma vez, a título de ilustração, observar o geógrafo Milton Santos quando este diz 

considerar “o território nacional como um conjunto de lugares.” (SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: 

Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: EDUSP, 2008, p. 57).    
155“Esta reformulação conceitual da temporalidade breve, significa, de fato, a introdução da vida cotidiana 

nos domínios da história.” (ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e Prática... op. cit., p. 

27). Acrescentamos que Braudel, em 1979, acabou criando conceitualmente ou lançando as bases de uma 

espécie de “história do cotidiano”, sem que esta seja uma manifestação teórica da chamada “micro-

história”.   
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espaço, nas imposições que a cultura empreenderia nas relações entre economia e poder 

no cotidiano das sociedades verificadas neste corte agora menor.  

Não compartilhamos, como Fragoso que se tornará, segundo ele mesmo, um 

historiador das “elites” – que começará a ganhar notoriedade no início da década de 90 

com os Homens de Grossa Aventura –, de um determinismo cultural de longuíssima 

duração sobre os eventos presentes na curta e média duração, na vida dos indivíduos e 

nas relações que estes estabelecem. Pleiteamos a ocorrência de múltiplos eventos 

significativos, do tempo curto, em que sua combinação e acontecimento no longo prazo, 

interpretamos, acabam tornando-se, esses eventos, elementos estruturais: um novo status 

dado ao tempo curto decorrido, numa espécie de dialética passado/presente. 

A partir desta ideia, concebemos a noção de que conjuntos específicos de 

episódios, fatos ou eventos significativos, que denominaremos como de “primeira 

ordem”, dado o seu curto prazo e imediatismo, formam fenômenos históricos que são 

apreendidos na média duração. Entre os conjuntos formados por esses eventos de 

primeira ordem mais significativos e os fenômenos da média duração, aos quais aqueles 

conjuntos contribuíram para a sua existência, buscamos as interseções que perduram no 

tempo. Neste perdurar, que capturamos nas confluências entre o curto e o médio tempo, 

quando, por sua vez, alguns destes eventos/fenômenos insistem em permanecer 

alongando-se por períodos maiores, temos a formação das estruturas156, desculpem-nos o 

pleonasmo, de longa duração. É na “recuperação” metodológica desses eventos de 

primeira ordem mais significativos, e “insistentes” enquanto fenômenos157, que podemos 

 
156Estamos deduzindo “estrutura”, como algo que pertença a uma sociedade qualquer, não como um dado 

empirista simplesmente; e sim como um elemento essencial e formador de um sistema social (o conjunto 

normativo das relações sociais que conduzem uma estrutura). E metodologicamente, cabe-nos, então, 

tomar as estruturas, ou as características estruturais, como objeto de estudo em que “as relações recíprocas 

entre um conjunto de fatos e não fatos particulares examinados isoladamente; seus conceitos básicos são 

os da totalidade”. (BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2012, p. 208 – verbete: “Estruturalismo” [em trechos do setor que abrange como o pensamento 

marxista conceitua o estruturalismo]).        
157Entendendo “fenômeno” tal como entende Immanuel Kant, como “as coisas que os nossos sentidos e o 

nosso entendimento representam são antes em si apenas fenómenos, i.e., objetos dos nossos sentidos e do 

nosso entendimento, que são o produto do encontro das causas ocasionais e da operação do entendimento, 

pelo que não são todavia uma aparência, mas, na vida prática, podemos, quanto a nós, olhá-las como 

coisas reais e objetos das nossas representações; justamente porque temos de supor, como causas 

ocasionais, coisas efetivas.” (Kant, I. O Conflito das Faculdades. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 

2008, p. 91). Na orientação idealista de Kant (ao qual não nos filiamos, mas isso não quer dizer que não 

reconhecemos a importância do Filósofo), as coisas da realidade podem existir independentemente de 

nossa apreensão; contudo, segundo Kant, nosso entendimento conceitual faz com que realizemos 
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resgatar, com nossas pesquisas, determinadas histórias, sejam elas pertencentes ao que é 

curto, médio ou longo em sua temporalidade. 

Entre o que é eventual e o que é estrutural, portanto, temos a média duração. 

Todavia, para os tempos idos, tantos os acontecimentos mais circunstâncias como os 

mais duradouros, e incluindo as intermediações de tais extremos, podem ser 

considerados, e isso para os mais relevantes (até porque, se não fossem significativos 

não perdurariam), como fenômenos históricos. Um fato ocorrido, se relevante, é um 

fenômeno histórico, cuja existência foi curta; mas sua influência não. Esclarecendo: um 

sistema político, e a estrutura econômica que lhe sustenta, que dure um pouco mais de 

meio século, é um fenômeno histórico de média duração (a monarquia brasileira e a 

economia escravista que lhe deu suporte – e seus fatos balizadores são a Independência e 

a Proclamação da República, mas entremeados por outros de extrema importância, como 

o “golpe da maioridade” ou a abolição, dentre outros). Já um sistema socioeconômico, 

onde em seu interior as relações sociais dão corpo as suas estruturas, que ultrapasse um 

século, é um fenômeno de longa duração (as relações econômicas escravistas no Brasil, 

da colônia e monarquia, por exemplo). 

À vista disso, em primeiro lugar, podemos concluir, além de outras coisas 

(como a concepção de que pertençam à classificação “fenômeno” qualquer agregado 

sistema-estrutura), que existam158 as estruturas de duração média e de longa duração, e 

que os eventos, humanos ou não, são suas menores unidades constitutivas; contudo, não 

para por aí. Em segundo lugar, as combinações possíveis entre as dimensões do tempo, 

as diferentes extensões do espaço e os homens e suas realizações apresentam uma 

dinâmica que, a princípio, tende ou parece tender ao “infinito” – dada às inúmeras 

possibilidade e ramificações. Por isso acrescentamos à duração dos três tipos de 

fenômenos envolvendo os eventos/sistema-estrutura, “a longuíssima duração social”, 

capaz de permanecer existindo enquanto fenômeno alguma coisa que facilmente 

ultrapasse o meio milênio.159 

 
representações sobre essas coisas, e são essas representações, os fenômenos, que transformamos em 

objetos de apreciação e estudo.          
158No caso de o verbo “existir”, quando o flexionamos na terceira pessoa do plural (dando-lhe 

impessoalidade), utilizamo-lo no modo subjuntivo, “existam”, no lugar do modo indicativo, “existem”, em 

função de que com o subjuntivo, retiramos um possível “absolutismo” de nossa afirmação.   
159Dentro da história cultural, ou sociocultural, por exemplo, uma história do racismo contra os 
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É bom que se diga que nossa definição do que estamos chamando de 

“fenômenos sociais de longuíssima duração”, mesmo inspirada na teoria braudeliana de 

temporalidade, não se enquadra, necessariamente, na associação entre Geografia natural 

e a extensão da História da humanidade efetivada por Braudel. E ainda que a eles muito 

se assemelhe, igualmente não tem a ver tanto no que é tipificado como longa duração 

pelo estruturalismo da antropologia cultural de Levy Strauss, como na longa duração da 

chamada história das mentalidades. 

Enquanto fenômenos reais ou conceituais próprios, contudo, “o tempo” e “o 

espaço” estão dados, e isso no que diz respeitos aos seus aspectos que lhe fazem 

pertencer à natureza (vistos pela Física, por exemplo). Formam, juntos, uma espécie de 

“recipiente” que nos contém e também o restante de todas as outras coisas existentes 

fisicamente – somos o seu conteúdo. E sendo assim, no que diz respeito especificamente 

ao “tempo”, afirmamos que, ao contrário do que pensa o poeta, ele não passa, posto que 

é dado, somos nós que passamos por ele (abrindo e desbravando fronteiras, construindo, 

reconstruindo e constituindo historicidades etc.). Portanto, quando classificamos a sua 

duração em momentos distintos, a partir do que os homens apercebem e experimentam, 

desde a simples divisão passado-presente-futuro ou as complexas variações da curta-

média-longa durações, estamos procedendo a uma construção social na procura de 

estabelecer sentido à vida humana e a tudo que lhe cerca; “sentido” este simbolizado no 

mundo da cultura, mas alicerçado na realidade material. É o que ocorre no tempo, esta 

construção social, que dá sentido às nossas vidas.160 

Mas recorrendo uma vez mais à análise de Arruda sobre Braudel em nossa 

construção teórico-metodológica, o reconhecimento da importância do cotidiano não 

quis dizer em Braudel, por sua vez, o abandono da média duração. Muito pelo contrário, 

 
afrodescendentes no Brasil, entendendo-se este racismo como a manifestação de um fenômeno de 

longuíssima duração social, temos que levar em consideração coisas estruturais de longa duração, como a 

estrutura socioeconômica da escravidão africana em nossas terras e o sistema de relações de poder que a 

manteve até 1822 (em ambos os casos, mais de trezentos anos de história). Mas também, obviamente, não 

podemos deixar de fora o sistema político, de média duração (que durou exatamente sessenta e sete anos), 

que o foi a Monarquia brasileira, garantidor da estrutura escravista depois de 1822 até 1888. O que se 

segue, no que diz respeito entre as relações da sociedade brasileira com os ex-escravos e seus 

descendentes, a começar com a República Velha, guarda vínculos diretos ou indiretos com o período 

escravista.                 
160“O tempo, em si, seria um conceito vazio em seus pertences, por não ser capaz de criar seu próprio 

conteúdo, sendo necessário dar-lhe uma forma, uma realidade”. (ARRUDA, José Jobson de Andrade. 

Historiografia: Teoria e Prática... op. cit., p. 28).   
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pois é na média duração que podemos, por exemplo, encontrar, fundamentadas, as 

convicções dos diferentes pensamentos econômicos no que diz respeito às condições de 

produção, à luta de classe que ao mesmo tempo as projeta e delas resultam, as ideologias 

que lhe brotam hegemônicas etc. Proposições que muito nos interessaram nesta 

pesquisa, haja vista que construímos uma tese que se debruçou sobre determinada 

produção intelectual voltada para a história econômica; mas produção esta que não 

esteve alheia – sabendo ou não aquele que a produziu – às questões ideológicas e de 

classe de seu tempo. 

 

 

“Inevitavelmente, as médias durações, mesmo que refinadas a partir da 

reconceituação do tempo curto, da recuperação do valor do cotidiano na 

história, preservaram seu lugar distinguido na arquitetura mental de Braudel, 

pois nelas cristalizam-se as hegemonias econômicas, as dominações de classe 

e, por decorrência, sobrelevam o papel decisivo de sua especial visão de 

mundo, sua ideologia, na configuração do jogo de poder e no fazer girar a 

roda da história. Se reconhecemos que há uma íntima conexão entre todas as 

expressões escandidas até aqui na composição de um elenco conceitual 

comum no território historiográfico da velha história, que elas dialogam entre 

si, é inevitável adjudicar-lhe uma razão recôndita que as atravessa, uma 

inquestionável razão histórica, produtora de um discurso histórico impregnado 

da tradição estruturalista, concebido como objeto de significação e de 

comunicação, objeto de uma cultura historicamente fundamentada, 

considerando-se que as formas de expressão verbal não podem ser coartadas 

de suas condições de produção, tornando-se o signo ‘a arena onde se 

desenvolve a luta de classes’.”161 

 

 

Enquanto, contudo, Braudel estava revendo o status do que é cotidiano na 

duração do tempo histórico, mas ainda dentro de perspectivas estruturalistas do médio 

prazo, temos o surgimento da crise dos anos setenta do século XX. E é neste contexto 

que emerge o que José Jobson Arruda define como o segundo “território 

historiográfico”, associado epistemologicamente ao pós-estruturalismo, assenta-se em 

oposição às estruturas historiográficas braudelianas. Todavia, adverte Arruda, seus 

historiadores não foram totalmente originais, pois além de terem sido obrigados a 

dialogar com “a velha história”, suas origens são tributárias do primeiro território 

historiográfico. 

Para José Jobson Arruda, a obra que inauguraria esta nova fase 

 
161Idem, ibidem, pp. 28 e 29. A citação, por José Jobson Arruda, nas duas últimas linhas é de BAKHTIN, 

Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 3ª ed. São Paulo: Hucitec, 1987 [1929], s/nº de página.   
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historiográfica é Montaillou: Cátaros e Católicos numa Aldeia Occitana, 1294-1324162, 

de Emmanuel Le Roy Ladurie. Anteriormente ele tinha produzido uma tese de 

doutoramento, orientada por Ernest Labrousse, onde abordava a história do clima 

apoiada metodologicamente nos paradigmas do antigo território historiográfico. E se 

reparamos bem, a cronologia de Montaillou apresenta a duração de trinta anos para o 

objeto de estudo, dentro do que Braudel definiu como média duração. É claro que o 

critério cronológico não basta para se definir uma metodologia, digamos, braudeliana; 

porém, Ladurie (que foi aluno de Braudel) se doutorou sendo orientado por um 

historiador francês que além de contemporâneo de Braudel, teoricamente estava muito 

próximo a ele, ambos membros da “velha história”. Por esse motivo, sem desprezarmos 

(muito pelo contrário) a importância que Arruda dá a Montaillou para os primeiros 

passos da nouvelle histoire, o classificaremos como sendo uma obra intermediária entre 

l'ancienne et la nouvelle histoire.vii  

Em todo o caso, feita esta ressalva acerca daquela que foi considera por 

Arruda como a “obra símbolo desse movimento”163, ou seja, a que marcaria os primeiros 

passos da “nova história”, vale dizer ainda que de fato Ladurie, com Montaillou, seguiu 

os paradigmas historiográficos da Bibliothèque des Histoires164, criada e dirigida, a 

partir de 1971, por Pierre Nora, e principalmente do “livro-bíblia”, segundo Arruda, de 

tal movimento: Faire de l’histoire, de Le Goff e Nora.165 

 

 
162LE ROY LADURIE, Emmanuel. Montaillou: Cátaros e Católicos numa Aldeia Occitana, 1294-1324. 

Lisboa: Edições 70. 2000 [1975]. (Apud ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e 

Prática... op. cit., p. 29).  
163ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e Prática... op. cit., p. 29.  
164No site da  Éditions Gallimard, onde foi publicada esta coleção (que contou com publicações, dentre 

outros, de  Georges Duby, François Furet, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Le Goff, Michel Vovelle, 

Ernst Kantorowicz, Alphonse Dupront, Jean-Claude Schmitt, Marcel Detienne, Jean-Pierre Vernant e 

Mona Ozouf), podemos ler a seguinte informação: “Pièce maîtresse du dispositif éditorial de Gallimard 

pour accompagner la recherche historique contemporaine sur ses nouveaux terrains d’investigations, en 

étroite relation avec les enseignements dispensés à l’École pratique des hautes études et au Collège de 

France, dans le prolongement de l’École des Annales... Hier encore consacrée au récit des événements qui 

frappèrent les contemporains, à la mémoire des grands hommes et aux destins politiques des nations, 

l’histoire a changé ses méthodes, ses découpages, ses objets. C’est pourquoi s’est fait sentir le besoin, à 

côté de la ‘Bibliothèque des sciences humaines’ et dans le même esprit, de créer à l’histoire une place 

conforme à ses multiples dimensions.” (http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-

des-Histoires). 
165Le Goff, Jacques; Nora, Pierre (dir.). Faire de l’histoire. Paris: Gallimard, 1974 3 vols. (Apud ARRUDA, 

José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e Prática... op. cit., p. 30). [Arruda ainda acrescenta que “A 

divulgação da nova doutrina histórica ficou por conta do Dicionaire de l’Nouvelle Histoire (Paris: Éditions 

Retz, 1978).” (Idem, ibidem – grifo do autor).]. 



114 

 

“Nascia aqui uma nova história, essencialmente cultural, que se aproximava 

da Antropologia e da Literatura; descartava a Economia e a Sociologia; 

mobilizava fontes até então consideradas secundárias ou exóticas, a exemplo 

dos repertórios inquisitoriais, deles extraindo uma nova história das 

mentalidades, que evoluiria para o estudo das representações sociais, 

dissecada em sua matriz teórico-metodológica no Dicionário da Nova 

História, publicado em 1978.”166 

 

 

José Jobson Arruda, sendo assim, faz uma descrição deste, assim chamado 

por ele, novo território historiográfico apontando exatamente, dentre outras coisas, para 

um novo foco voltado para as fragmentações, o contingencial, o pontual, “os 

microssujeitos” etc., em contraste com a amplitude dos temas da “velha história”. Uma 

nova linguagem histórica, ou seja, uma historiografia, que em muito se assemelha às 

narrativas históricas que nosso objeto de estudo empreenderá após a sua fase aqui 

analisada. 

 

 

“A redução dos objetos privilegia a descrição minuciosa, não qualquer 

descrição, mas aquela que fosse capaz de recriar esteticamente o passado, o 

que passa a exigir dos historiadores o talento dos grandes escritores, a 

erudição, o estilo, em lugar da capacidade de análise. As linguagens 

narrativas retornam, conferindo valor aos suportes literários com perda 

substancial da abordagem reflexiva. Uma revanche da história événementielle 

sob novas roupagens, agasalhadas por um renovado conjunto 

paradigmático.”167 

 

 

Talvez não seja o caso de se dizer que “a análise” e a “abordagem reflexiva” 

tenham dado lugar, irremediavelmente, às subjetividades criativas ou mesmo que tenham 

sido reduzidas unicamente a elegantes narrativas. Quiçá sejam novas maneiras de se 

pensar o objeto investigado, com novos discernimentos a respeito etc. De qualquer 

modo, é inegável a aproximação às técnicas formais da Literatura ou da Crítica Literária; 

técnicas estas que podem vir a competir, na pesquisa e no resultado final desta, ou seja, 

na sua escrita, com uma análise crítica mais consistente como sendo o resultado de uma 

reflexão substantiva sobre o tema que se pesquisou.viii 

Neste caso, o significado que podemos dar ao objeto de estudo parece levar 

certa vantagem em relação ao sentido que porventura poderia se extrair do mesmo; ou 

 
166ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: Teoria e Prática..., op. cit., p. 30, grifo do autor.  
167Idem, ibidem – grifos do autor.  
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seja, a simbologia ou a representação de coisas restritas, quando superdimensionadas ao 

mundo das personagens literárias, tornam-se atraente. O entendimento por meio daquilo 

que dá sentido não abstrato às coisas da realidade, ou seja, o raciocínio lógico – mas 

desprovido do jogo atraente da estética literária –, é obrigado a ceder para uma 

linguagem alegórica, alguma coisa muito das vezes entre o irreal-imaginário e o 

plausível, que procura nos demonstrar como foi, assim, concebidas as manifestações 

sociais, resumindo: por meio de “representações” do real. Arruda consegue sintetizar 

muito bem esta técnica de pesquisa quando diz que isso: 

 

 

“Obriga o historiador a recorrer a um entrecruzamento permanente entre o 

tempo curto e o tempo longo, o engastalhamento do tempo curto da 

descrição/narração no longo tempo estrutural, indispensável à apreensão das 

representações sociais inscritas nos imaginários culturais, fechando o campo 

de conhecimento histórico para o aparato conceitual, em que o imaginário 

suplanta a ideologia como chave mestra da história. Uma História instalada 

mais ao nível da sensibilidade do que da inteligibilidade, um troisième niveau 

inacessível aos exercícios da razão. Configuração de uma fatura histórica, que 

recusa a noção de processo, que privilegia os estados de latência, que põe o 

contexto no lugar do movimento, a permanência em substituição à mudança, a 

continuidade em detrimento da transformação, que troca a diacronia pela 

sincronia.”168 

 

  

No que diz respeito ao nosso objeto de estudo, podemos dizer, por exemplo, 

que no seu pós-marxismo haverá um terceiro nível de intenções historiográficas, 

propostas tanto por Fragoso, historiador das “elites” que passará a ser, Florentino e ART, 

entre a realidade apreendida e sua representação intelectual, é uma espécie de uma 

“frenética cinesia contida”, como “espasmos” abruptamente coibidos. O movimento 

histórico, independentemente de suas durações, é contido em recortes que nos impede de 

enxergá-lo no horizonte. Quiçá, contudo, também haja possivelmente algum exagero ao 

afirmamos que João Fragoso, historiador das “elites”, e Manolo Florentino prejudicam a 

lógica quando “superdimensionam” apreensões simbólicas e localizadas do real 

(concedendo, por exemplo, grandezas supra às aparências das coisas infra – deixando 

estática, deste modo, a realidade, pois que olhamos a parte entendo-a como o seu todo). 

Decerto, da mesma maneira, pode haver algum exagero no momento em que 

nos utilizamos das análises críticas realizadas por José Jobson de Andrade Arruda sobre 

 
168Idem, p. 31, grifo do autor.  
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as manifestações mais radicais da Nova História (linhagens com profundos vínculos com 

a Antropologia “culturalista”): “mais ao nível da sensibilidade do que da 

inelegibilidade... inacessível aos exercícios da razão”; quando, desse jeito, empregamos 

as análises críticas de José Jobson Arruda para ajudar a entender, de um modo geral, a 

historiografia do ART, podemos, repetindo, até estar de algum modo exagerando. 

Todavia, de qualquer modo, não é de todo errado – muito pelo contrário – afirmar que 

nosso objeto de estudo vai apropriar-se, em termos formais nos seus discursos 

acadêmicos, das manifestações simbólicas apontadas criticamente por Arruda; até 

porque, como demonstramos inicialmente em 2014, e que pretendemos aprofundar como 

continuidade do que estamos tratando nesta tese, o grande “mosaico” expressado pelo 

conjunto do que Fragoso, depois de sua primeira fase de formação marxista, e também 

Florentino (incluindo os demais autores do ART) produzirão, enquanto escrita da 

História, terá, já que denominamos de “mosaico”, influências das mais variadas 

vertentes da historiografia, do marxismo à pós-modernidade, passando por Braudel e a 

Nova História. 

José Jobson Arruda, como já mencionamos, além de sua “espacialização” 

historiográfica, preocupa-se, parece que na mesma medida, com as dimensões da 

temporalidade histórica. Para ele, inclusive, “Pensar historiograficamente é pensar as 

temporalidades.”169 A percepção do tempo é uma relação entre o tempo de quem olha e 

o tempo de quem é observado, e em ambos os casos há uma constante construção e 

reconstrução historiográfica desse olhar. 

Pensando dessa maneira, Fragoso, seu trabalho produzido, esteve envolto em 

um determinado momento do tempo, sendo este a dimensão do objeto de estudo de um 

historiador, que ao apreciar seu objeto, põe-se entre os limites e fronteiras definidoras 

das etapas do tempo, ou seja, no presente se coloca como “árbitro” do que entende como 

passado e futuro. Fragoso em sua fase marxista (que vamos esclarecer, vai até 

aproximadamente 1987), olha para a grande agricultura escravista de exportação de 

Paraíba do Sul, no XIX, com uma terminada perspectiva conceitual, que gera certa 

concepção de dimensão de temporalidade para seu objeto – o das estruturas econômicas 

de longa duração etc.; mas seu tempo muda, e aí mudam igualmente seus conceitos mais 

 
169Idem, p. 32.    
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importantes, bem como as dimensões de temporalidade, que, em geral, aplica, ou extrai, 

do mesmo objeto de estudo, recortando-o por subtemas etc.  

E seria a Historiografia, então, a autocrítica da História (Arruda diz que é a 

“consciência crítica da produção histórica”), como questionamos no título deste 

subcapítulo? Sim, todavia, uma autocrítica, como tudo nos estudos históricos, construída 

e reconstruída no fluxo temporal. E o historiador, para pôr-se enquanto “árbitro” dos 

objetos que transitam nesse fluxo, procura isolar seu objeto de observação, atribui um 

sentido e o localiza, propositalmente, em um “pedaço” do tempo. A partir desse 

momento, analisa-o com todo o instrumental que o seu tempo lhe pode fornecer; 

contudo, sua consciência o impele a fazer escolhas teórico-metodológicas sobre o olhar 

acerca dos dados empíricos – e fazer Ciência, acaba sendo uma opção.        

 

 

1.3. TEORIZANDO O CONTEXTO HISTÓRICO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

DE JOÃO FRAGOSO 
 

 

Tendo concebida nossa concepção de Historiografia, que, em certa medida, 

Aróstegui, Fontana e Arruda tiveram participações imprescindíveis, podemos esclarecer, 

em resumo, no que diz respeito à aplicação desta concepção especificamente a nosso 

objeto de estudo, que privilegiamos as correlações entre um quadro de situações 

significativas vividas por um historiador, sua trajetória, e as características totalizantes 

de seu contexto, onde sua carreira aconteceu. 

Em termos de nossa metodologia propriamente dita, trata-se, portanto, este 

trabalho, de uma pesquisa coerente à lógica de se tecer uma análise crítica às noções 

teóricas – e o porquê destas – da primeira formação de João Fragoso enquanto 

historiador e estendida, em sua amplitude, à sua fase de pesquisador das “elites” e a seu 

grupo historiográfico, o ART. Dividimos a formação profissional de Fragoso, como já 

anunciamos, em duas etapas ou fases: 1ª) a marxista – com prioridade a partir da 

pesquisa, defesa e divulgação de sua dissertação de mestrado de 1983, que vai até 1987; 

2ª) a de um historiador das “elites” – a partir deste ano, segue até hoje. A primeira fase 

é o tema deste trabalho. 

Ainda que em 2014 nossa dissertação tenha-se debruçado sobre o ART, de 
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um modo geral, e sobre a escrita da História econômica de Fragoso, de um modo 

específico, com esta tese retrocedemos à rápida formação marxista deste último como 

um primeiro passo para de fato aprofundarmos na fase que predominará nas suas 

pesquisas e publicações futuras. Isso para que possamos proceder a uma 

experimentação, exaustiva, de nossa concepção teórica acerca da Historiografia e 

aplicada, esta concepção, como um possível instrumento metodológico para um estudo 

historiográfico específico.  

Sendo assim, defende-se aqui (como defendemos em 2014) a concepção de 

que as teorias que vão predominar em um Fragoso mais amadurecido, que começa a 

surgir no avançar da década de 90, em seus aspectos gerais, não pertencem a uma 

historiografia crítica (como, por exemplo, as de Caio Prado, Celso Furtado, Emília 

Viotti, Fernando Novais, Ciro Flamarion Cardoso, Jacob Gorender, José Jobson Arruda 

etc.) voltada para se tentar esclarecer os problemas sociais e econômicos herdados do 

período colonial; preferem, ao contrário, ceder às solicitações das últimas décadas por 

uma história das (e para as) “elites”, por exemplo. Contudo, os primeiros passos dados 

na formulação do sistema agrário do município de Paraíba do Sul – que entendeu como 

estrutura econômica e apontou como sendo de longa duração – vão marcar a sua 

trajetória, e mesmo depois, em sua fase de historiador das “elites”, revisita 

constantemente o que formulou; porém, com novos “olhos” e com novos “passos”.   

Fragoso, em sua segunda fase, e os demais membros do ART, bem como 

toda uma geração de historiadores que formará, concordam, sim, tal como as correntes 

críticas ditas acima, que é possível metodologicamente tentar reproduzir determinados 

aspectos do passado; todavia, o fazem, tal como a pós-modernidade, desconsiderando as 

teorias dos Annales, antes da terceira geração, e do marxismo, sobretudo. Esta específica 

tendência historiográfica fluminense produziu relatos e narrativas em que “as elites” 

coloniais do Rio de Janeiro figuram como protagonista de uma história atraente, de uma 

“aristocracia tupiniquim” em seu habitat tropical. 

Nos anos 80 e 90 do séc. passado (uma conjuntura histórica que para esta 

tese é fundamental, devido aos elos de certa dependência entre seus eventos de maior 

relevância e as circunstâncias que marcaram a trajetória da formação intelectual de João 

Fragoso), uma atmosfera cultural apresentou-se, em alguns meios intelectuais, com suas 

manifestações pós-modernas, como uma das mais importantes consequências do avanço 
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do conservadorismo burguês. Deste modo, com a utilização do método de Josep 

Fontana, concebe-se aqui a proposta intelectual de João Fragoso como o resultado de 

percepções historiográficas que surgem neste momento histórico. Primeiramente, na 

década de 80, como resquícios finais de hegemonia do que fora, no Brasil, uma 

historiografia crítica; e, posteriormente, será marcado pelo que predominará na 

conjuntura da década de 90, instante que expõe um projeto social nascido das 

vicissitudes dadas pelas características da economia política do contexto no qual Fragoso 

(e sua carreira) encontrava-se. 

 

 

1.3.1. Pierre Bourdieu: e sua teorização sobre as relações entre o interior 

(subjetivo) e o exterior (objetivo) na formação intelectual de indivíduos e 

grupos 

 
 

“A história da literatura em sua forma tradicional continua presa ao estudo 

ideográfico de casos particulares capazes de resistir ao deciframento enquanto 

forem apreendidos como ‘pedem’ para sê-lo, quer dizer, em sim mesmo e por 

si mesmos, e ignora quase que completamente o esforço por reinserir a obra 

ou o autor singular que toma como objeto no sistema de relações constitutivo 

da classe de fatos (reais ou possíveis) de que faz parte sociologicamente. Tal 

ocorre porque o obstáculo epistemológico com que se defronta qualquer 

apreensão estrutural, o indivíduo diretamente perceptível, ens realissimum 

pedindo insistentemente para ser pensado em sua existência separada e 

exigindo por isso uma apreensão substancialista, reveste-se aqui com a forma 

de uma individualidade ‘criadora’ cuja originalidade deliberadamente 

cultivada parece propícia a suscitar o sentimento de irredutibilidade e a 

reverência. Deixando-se impingir este objeto pré-construído que vem a ser o 

artista individual, ou então, com outros disfarces, a obra singular, a tradição 

positivista permanece filiada no essencial à ideologia romântica do gênio 

criador como individualidade única e insubstituível. Destarte, por pretenderem 

fazer a mímica da ciência, os biógrafos gostam de exibir a fieira de 

documentos exumados com paciência cabendo-lhes destino semelhante ao 

daqueles geógrafos cuja preocupação de fidelidade ao ‘real’ leva-os, segundo 

a parábola de Borges, a produzir um mapa tão grande como o país.”170 

       

 

Interpretamos esta citação de Bourdieu, em resumo, como uma advertência 

deveras necessária. Ele está falando especificamente de estudos bibliográficos sobre os 

artistas, carentes de cientificidade e às vezes prenhe de pseudo-objetividade positivista; 

mas que estenderemos aos intelectuais de um modo geral (e, inclusive, podendo-se 

 
170PIERRE, Bourdieu. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007, pp. 183 e 184 – p 

grifos do autor.    
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estender igualmente aos estudos dos membros das “elites” econômicas e políticas 

coloniais abordadas pelos estudos de Fragoso). O que quer que previnamos em eventuais 

estudos, nas ciências humanas, acerca dos intelectuais? Que no mínimo façamos o que 

fizemos (desculpem-nos a pretensão) nesta tese: que não enxerguemos o intelectual que 

é objeto de nossa pesquisa, por mais autonomia de ações que tenha conquistado com o 

tempo em relação aos demais intelectuais, como um ser “iluminado” e totalmente 

independente, dado a seu talento ou “mérito” pessoal, do conjunto social ao qual 

pertence. Precisamos vê-lo em conjunto; e não em qualquer conjunto. Todo e qualquer 

intelectual encontra-se, desde suas primeiras atividades neste sentido e até a sua morte, 

em uma “província de hiperletrados” (o tal “conjunto”, que elaboramos teórico-

metodologicamente e não necessariamente como uma instituição oficial na sociedade ou 

Estado – podendo até ser etc.) cujo bloco cultural-mental (constituído a partir de 

realidades concretas), numa relação dialética, interfere-lhe e, em contrapartida, ele 

também interfere de volta; e a mediação destas interferências de mão dupla será dada, ou 

dependerá, da posição e função que o intelectual (hierarquia, prestígio etc.) ocupa em 

sua “província” de intelectuais.  

 

 

“Para que seja possível romper com a problemática tradicional [das biografias 

personalistas]..., a condição básica consiste em constituir o campo intelectual 

(por maior que seja a sua autonomia, ele é determinado [o campo intelectual 

em questão] em sua estrutura e em sua função pela posição que ocupa no 

interior do campo de poder) como sistema de posições predeterminadas 

abrangendo, assim como os postos de um mercado de trabalho, classes de 

agentes providos de propriedades (socialmente construídas) de um tipo 

determinado. Tal passo é necessário para que se possa indagar não como tal 

escritor chegou a ser o que é, mas o que as diferentes categorias de artistas e 

escritores de uma determinada época e sociedade deviam ser do ponto de vista 

do habitus socialmente constituído, para que lhes eram oferecidas por um 

determinado estado do campo intelectual e, ao mesmo tempo, adotar as 

tomadas de posição estéticas ou ideológicas objetivamente vinculadas a estas 

posições.”171 

     

 

Está se falando de correlações sociais em um mundo capitalista, cujas 

características exatamente capitalistas, segundo a leitura de Bourdieu nos propõe, 

extrapolam o âmbito do econômico, indo parar também em outras estâncias sociais, 

como a cultura, por exemplo; contudo, sem perder a essência do sistema social maior: o 

 
171Idem, ibidem, p. 190 – grifos do autor.    
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capital. Em termos estritamente socioeconômico, pode-se conceber este sistema, o 

capitalista, como aquele que parte das trocas de suas mercadorias, obviamente 

produzidas pela mesma lógica, a do capital entendido pelos seus agentes como valor que 

se retroalimenta (a ação que leva o dinheiro a virar mercadoria para mais uma vez virar 

dinheiro e que em algum momento é acumulado, convertendo-se, assim, em capital, 

valor que produz valor), tornando-se capaz, então, de potencializar seu próprio processo 

constitutivo, que é aberto e contínuo – até que algum tipo de crise ou colapso do sistema 

o interrompa (mesmo que momentaneamente).   

 

 

“A circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. Produção de 

mercadorias e circulação desenvolvida de mercadorias, comércio, são os 

pressupostos históricos sob os quais ele surge... 

A mesma história se desenrola diariamente ante nossos olhos. Cada novo 

capital pisa em primeira instância o palco, isto é, o mercado, mercado de 

mercadorias, mercado de trabalho ou mercado de dinheiro, sempre ainda 

como dinheiro, dinheiro que deve se transformar-se em capital por meio de 

determinados processos... 

Dinheiro surge de novo no fim do movimento como seu início. O fim de cada 

ciclo individual, em que a compra se realiza para a venda, constituiu, portanto, 

por si mesmo o início de novo ciclo. A circulação simples de mercadorias – a 

venda para a compra – serve de meio para um objetivo final que está fora da 

circulação, a apropriação de valores de uso, a satisfação de necessidades. A 

circulação do dinheiro como capital é, pelo contrário, uma finalidade em si 

mesma, pois a valorização do valor só existe dentro desse movimento sempre 

renovado. Por isso o movimento do capital é insaciável. 

Como portador consciente desse movimento, o possuidor do dinheiro torna-se 

capitalista. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é o ponto de partida e o ponto de 

retorno do dinheiro. O conteúdo objetivo daquela circulação – a valorização 

do valor – é sua meta subjetiva, e só enquanto a apropriação crescente da 

riqueza abstrata é o único motivo indutor de suas operações, ele funciona 

como capitalista ou capital personificado, dotado de vontade e consciência. O 

valor de uso nunca deve ser tratado, portanto, como meta imediata do 

capitalismo.”172 

           

   

Quando pensado culturalmente, pode se conceber, igualmente, que existem 

no interior de determinados grupos sociais trocas subjetivas também mediadas pela 

lógica do capital. 

Bourdieu vê movimento ou processo semelhante, dentro desta lógica, nos 

aspectos culturais de uma sociedade capitalista (podemos dizer que há também, por 

exemplo, uma “riqueza cultural abstrata”, que como a “riqueza econômica abstrata”, 

 
172MARX, Karl. O Capital: Crítica da economia política. Vol. I, Livro I: O Processo de produção do capital, 

Seção I: Mercadoria e Dinheiro, Capítulo I: A Mercadoria. São Paulo: Abril Cultual, 1983, pp. 125 e 129.    
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tem-se a impressão de que sua acumulação se afasta, idealisticamente, do trabalho 

“concreto” ou “abstrato” que lhe conferiu valor de “uso” ou de “troca”, 

respectivamenteix). A partir de nossa interpretação dos postulados de Bourdieu, 

afirmamos que agentes culturais intelectualmente mais “sofisticados” o são porque 

acumularam “gordura subjetiva” na forma de praxes sociais que procuram representar, 

em linguagem, o que é a realidade. Isto que estamos tomando a liberdade de denominar 

conceitualmente de “gordura subjetiva”, se acumula na mente de um intelectual através 

de trocas, realizadas em um mercado específico, o mercado intelectual (pensando de 

forma mais abrangente). É importante notar, se repararmos bem e com mais cuidado, é 

que nesta troca, de meios simbólicos, não há perda, o conceito que troco, para adquirir 

outro, continua em mim e vice-versa (todavia, é necessário que o intelectual não pare de 

acumular conhecimento, sob o risco, caso não o faça, de ver desvalorizado o seu “capital 

simbólico”). 

Existem outras diferenças entre os mercados cultural (imaterial) e econômico 

(material). Uma muito importante, é que no comércio capitalista stricto sensu, quando 

quem tem capital acumulado, ou pretende tê-lo, vai ao mercado trocar sua mercadoria 

por dinheiro, é explícita a sua intenção: obtenção de lucro. Já no mercado das coisas 

abstratas e subjetivas, há certa dissimulação, como se o intercâmbio fosse altruísta e 

desinteressado, o saber em si e coisas do tipo (por isso a necessidade, se se quer fazer 

ciência, de se “dissecar” tais comportamentos, desnudando suas intenções mais 

profundamente ocultas – eliminar o aparente no real para que surja somente a realidade 

concreta). 

Todavia, quando vamos aos agentes, vemos mais diferenças. Podemos 

perceber que o trocador de ideias, saberes e teoria, “o burguês cultural” (e não 

simplesmente no sentido restrito de quem ganha dinheiro promovendo atividades 

artísticas, por exemplo), diferencia-se do burguês do sistema econômico capitalista, 

stricto sensu, por uma razão básica: o perfil da mercadoria e sua produção. Além de ser 

o proprietário dos meios de produção, o burguês típico tem em suas mãos para trocar um 

produto, uma mercadoria, um objeto, palpável, ainda que seu valor de uso, como o 

conteúdo de um livro (que tem nele as horas de trabalho de um intelectual), não seja 

tangível fisicamente, pelo tato, e sim pelo espírito; mas o livro, o objeto tátil, foi feito em 

uma indústria gráfica, onde operários transformaram matéria-prima em produto etc. Já 
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aquele do “capital simbólico”, por exemplo, tem uma mercadoria que é formada em sua 

mente, em sua consciência (porém, precisamos lembrar-nos de que “o ser social 

determina a consciência”173), cujos meios de produção, por esta razão, não estão 

simplesmente divididos, como no modo de produção capitalista exposto por Marx, entre 

capital constante e relativo. “O capital intelectual” é superestrutural, para usarmos um 

termo mais clássico no marxismo, uma espécie de “capital constante perfeito” (liberdade 

teórica nossa) que as sinapses não o consomem e que só se desfaz, a princípio, com a 

morte de seu proprietário. E este “capital intelectual”, enquanto conhecimento 

“sofisticado”, especializa-se e diferencia-se dos demais em um território também 

específico, em seu subcampo profissional singularizado dentro do campo intelectual 

maior que o contém. 

Apontamos tais diferenças por razão de uma conceptualização que se afasta, 

intencionalmente, do mundo real e corpóreo da produção social capitalista – uma 

abstração. É por abstração que se pode, conceitualmente, conceber uma formação 

intelectual que parece não ter partido de uma base material concreta. Valores 

transformados em produtos vão ao mercado e são trocados por dinheiro, “comprar para 

vender. Dinheiro que em seu movimento descreve essa última circulação transforma-se 

em capital, torna-se e, de acordo com sua determinação, já é capital.”174 E sendo assim, 

são estas partes de determinado capital, na forma deste dinheiro, que possibilitam que 

certa pessoa, de uma maneira ou de outra, adquira conhecimento (pelas mais variadas 

formas de compra etc.). Todavia, não se está, dessa forma, aderindo a alguma teoria 

idealista. Trata-se esta tese de um trabalho de História no qual o olhar sobre o passado 

humano e coletivo tem como base determinadas relações sociais que foram resultados 

históricos de diálogos entre substâncias concretas, da materialidade física, orgânica e 

subjetiva, do mundo das ideias (Body and Soul – como diz o jazz). Quer-se dizer, com 

tudo isso, que a teoria explicativa do mundo concreto de uma sociedade capitalista, 

formulada por Marx, está sendo utilizada metodologicamente, com algumas adaptações 

pontuais (apoiando-se também em nomes de peso como Pierre Bourdieu, Reymond 

Willians e Antonio Gramsci), para se entender os mecanismos formadores dos aspectos 

específicos, superestruturais, do “sofisticado” cabedal mental de um intelectual em uma 

 
173WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar Editores, p. 75.   
174Marx, Karl. O Capital... Vol. I, Livro I... op. cit., p. 126.  
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sociedade capitalista. 

Bourdieu, em suas investigações sobre o espaço social, muitas das vezes 

estabeleceu termos teóricos que na verdade são conceitos econômicos adaptados para 

serem aplicados na realidade sociológica de tais investigações (transferência de ideias, 

de uma matriz teórica para outra); contudo, apesar de apontar traços em comum entre o 

mundo econômico capitalista, objetivo e concreto, e o mundo cultural capitalista, 

subjetivo e abstrato, não se trata de um olhar economicista em relação à sociedade.x 

Reputamos que empregar, por exemplo, a ideia de capital, cuja objetividade enquanto 

termo econômico é evidente, ajuda-lhe a dar precisão a termos em que esta objetividade 

não se evidencia tão facilmente. Da mesma maneira, quando quer explicar os detalhes do 

funcionamento estrutural e sistêmico do espaço social total de uma sociedade qualquer, a 

partir das diferentes articulações orgânicas de seus indivíduos e grupos, ele se vale de 

uma possível relação temática entre Sociologia e Geografia para assimilar este espaço 

social ao espaço físico-geográfico, sendo o espaço social total um grande “território” 

composto de “regiões” e “lugares” (cada um com seus espaços sociais menores que lhes 

correspondem), são os famosos “campos” sociais, criados teoricamente por Bourdieu, 

como o campo político, o campo intelectual, o campo artístico, o campo jornalístico, o 

campo religioso etc., que representam diferentes aspectos da vida social e se articulam, 

funcionalmente, formando o todo da existência em sociedades, digamos, mais 

“complexas” 175 no que diz respeito principalmente à divisão do trabalho, dentre outras 

coisas, obviamente.       

Podemos dizer, desta maneira, que se trata de alguma espécie de “metáfora” 

explicativa, onde Bourdieu cria, com intuitos estratégicos, conceitos abstratos a partir de 

realidades concretas. E no caso da teoria dos “campos”, ele aponta para dois aspectos 

importantes, um de caráter constante e outro dividido em muitas variantes: cada 

“campo” tem sua especificidade comportamental, suas regras etc. (que lhe confere um 

nível razoável de autonomização); contudo, isso não impede que tenham traços em 

comum. Entendemos que no caso da sociedade capitalista, a regra comum a todos os 

 
175Temos consciência da precariedade antropológica dos termos “complexo” e “simples” quando aplicados 

a diferentes modelos de sociedade. Trata-se de tentar resumir, em uma expressão, as características de 

sociedades que alcançaram um alto nível de heterogeneidade e diferenciação, em termos quantitativos e 

qualitativos.     
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campos é a lógica capitalista; e suas regras específicas dizem respeito de como cada 

“campo” se comporta, a partir de suas particularidades funcionais, em relação a esta 

mesma lógica. Outro traço importante em relação aos “campos” é que eles não são 

estáticos, ao longo do tempo apresentam historicidade. E apesar de não ser um espaço 

físico-material, pois sua conjugação orgânica-estrutural-sistêmica dá-se por um diverso e 

intricado jogo de relações sociais, o “campo” é um espaço de determinação, dialética, 

em relação a seus membros, que aprendem, junto aos demais, a conviver com suas 

regras peculiares. 

Mesmo assim, apesar de específico e determinante, interpretamos que os 

“campos” da teoria de Bourdieu permitem que muitos de seus membros interajam com 

outros “campos” e mesmo integrem e participem também, e concomitantemente, de tais 

“espaços sociais” além dos seus. Pensemos: um artista (seja qual fora a área de atuação) 

filiado a um partido político e que passe a ocupar um cargo de governo (uma secretaria 

da cultura, por exemplo), pertence a dois “campos”, o campo artístico e o campo 

político, ainda que, vamos supor, seu ingresso neste último campo tenha dependido, 

anteriormente, de sua bem-sucedida atividade no primeiro. Neste caso, existiu, sem 

sobra de dúvidas, a conjugação de metas campais [Bourdieu não usa esta expressão], a 

princípio diferentes, de cada um dos campos em questão. “As apostas” específicas de 

cada “campo”. Sim, pois segundo Bourdieu (outra comparação que faz), os membros de 

um “campo” qualquer se comportam como se estivessem em uma disputa, em um jogo, 

com regras etc., e que por isso, cada “jogador” (membro) de um “campo”, além de 

concordar que vale à pena “a aposta” em jogo (do contrário não estaria no “jogo”, ou 

seja, no “campo”), sabe manejar as suas regras, em níveis diferentes de habilidades. 

 

 

“Essa arte de antecipar as tendências, observada por toda parte, está 

estreitamente ligada a uma origem social e escolar elevada e que permite 

apossar-se dos bons temas em boa hora, bons lugares de publicação (ou 

mesmo de exposição) etc. é um dos fatores que determinam as diferenças 

sociais mais marcantes nas carreiras científicas (e isso é mais manifesto ainda 

na arte moderna). Esse senso do jogo é, de início, um senso da história do 

jogo, no sentido do futuro do jogo. Como um bom jogador de rugby sabe para 

onde vai a bola e se põe lá onde a bola vai cair, o bom cientista jogador é 

aquele que, sem ter a necessidade de calcular, de ser cínico, faz as escolhas 

que compensam. Aqueles que nasceram no jogo têm o privilégio do 

‘inatismo’. Eles não têm a necessidade de serem cínicos para fazer o que é 
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preciso quando é preciso e ganhar a aposta.”176 

  

Disputar “a aposta”, ou ganhá-la, depende, então, do manejo das regras em 

jogo no “campo” em que é “jogada”. E o nível de destreza deste manejo, segundo 

depreendemos da leitura acima de Bourdieu, depende principalmente da origem social, 

ou de classe, do jogador. “A aposta” no campo artístico é o máximo de reconhecimento 

que o artista quer alcançar, interna ou externamente ao “campo”, como uma expressão 

importante de sua área. Já no campo político é o poder (que o remeta a este campo, o do 

“poder”), expresso em posições de mando na hierarquia governamental ou no poder 

legislativo. Então, se “o jogador” vem de família já habituada a jogar no “campo” em 

que ingressa, ele passa a praticar com tamanha facilidade aquilo que foi adquirido, sua 

agilidade, que lhe parece até “natural” (aquilo que é inato ao “jogador” surge no 

“campo” ilusoriamente como nato); porém, trata-se, em verdade, de uma rotina inserida 

no dia a dia de sua vida, misturando as relações de seu convívio familiar com as regras 

do “campo”, é o habitus, uma mistura de comportamentos “introjetados” desde o berço, 

pelo convívio familiar e social (vizinhança, escola etc.), e as regras culturais que fazem 

“os campos” serem funcionais e minimamente autárquicos. Sem contar, ainda na questão 

da origem de classe, que indivíduos oriundos de famílias mais abastadas contam com um 

arsenal, financeiro e intelectual, que lhes deixa mais bem preparados culturalmente para 

o desempenho nos “campos” em que tal preparo é crucial ao jogo.  

Mais acima mencionamos “a aposta” no campo político: a conquista do 

poder. Sobre esta questão, pensada isoladamente, entendemos que há aqueles indivíduos 

que, por vários motivos, alcançam maior reconhecimento e prestígio em seus “campos” 

de atuação, o que lhes proporciona um maior poder neste “campo” em relação aos outros 

indivíduos. Dependendo do “campo”, como, por exemplo, o campo esportivo, o 

religioso, o artístico, o intelectual, o jornalístico e, sobretudo, o campo político, o poder 

ou o prestígio alcançados por certos indivíduos dentro de seu “campo” transvaza deste 

para o conjunto da sociedade, e indivíduos de vários “campos” distintos podem ser 

reunir, em diferentes colorações e grupos ideológicos, e de certa forma começar, em 

níveis hierárquicos variados, a influenciar e propor regras para sociedade. E sob certa 

 
176BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais da Ciência: Por uma sociologia clínica do campo científico. São 

Paulo: Editora UNESP, 2004, p. 28 – grifos do autor.   
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liderança, formal, dos mais importantes do campo político, os indivíduos deste grande 

grupo, aparentemente disforme, podem conquistar postos importantes nas instituições 

públicas ou privadas de maior relevância, ou fazer com que suas ideias sejam decisivas 

nestas instituições. Temos assim o grande “campo de poder”, formado por indivíduos 

dos mais variados “campos”, compartilhando de um mesmo espaço social.  

 

 

“Quanto à noção de campo de poder, precisei criá-la para dar conta de efeitos 

estruturais que não podiam ser compreendidos de outro modo: especialmente 

certas propriedades das práticas e das representações de escritores ou de 

artistas que apenas a referência ao campo literário ou artístico não permitia 

explicar inteiramente, como por exemplo, a dupla ambivalência em relação ao 

‘povo’ e ao ‘burguês’, encontrada entre escritores ou artistas que ocupam 

posições diferentes nesses campos e que só são inteligíveis se levamos em 

conta a posição dominada que os campos de produção cultural ocupam no 

espaço amplo. 

O campo de poder (que não pode ser confundido com o campo político) não é 

um campo como os outros: ele é o espaço de relações de força entre os 

diferentes tipos de capital ou, mais precisamente, entre os agentes 

suficientemente providos de um dos diferentes tipos de capital para poderem 

dominar o campo correspondente e cujas lutas se intensificam sempre que o 

valor relativo dos diferentes tipos de capital é posto em questão (por exemplo, 

a ‘taxa de câmbio’ entre o capital cultural e o capital econômico); isto é, 

especialmente quando os equilíbrios estabelecidos no interior do campo, entre 

instâncias especificamente encarregadas da reprodução do campo do poder 

(no caso francês, o campo das grandes escolas), são ameaçados. 

Segue-se que a construção do Estado está em pé de igualdade com a 

construção do campo do poder entendido como espaço de jogo no interior do 

qual os detentores de capital (de diferentes tipos) lutam particularmente pelo 

poder sobre o Estado, isto é, sobre o capital estatal que assegura poder sobre 

os diferentes tipos de capital e sobre sua reprodução (notadamente por meio 

da instituição popular).”177 

 

  

E qual seria, então, a “aposta” no campo de poder? Podemos presumir que 

no mínimo, portanto, seria a manutenção do “capital” conquistado no seu “campo” 

original. Ao exercer poder no campo de poder, lembrando que os componentes deste 

pertencem a outros campos, o indivíduo pode ter a condição, em níveis diferentes, de 

exercer influência em instâncias, por exemplo, do Estado, podendo assim direcionar 

recursos que, no mínimo, garantam a reprodução do grupo, tendência ou posição que 

este indivíduo ocupa em seu campo original. Mas para que tudo isso aconteça, que se 

inicie desde os primeiros passos do indivíduo em seu “campo” original, é necessário a 

acumulação de um tipo especial de “capital”, o capital simbólico. “Eu posso porque eu 

 
177BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: Sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus Editora, 2017, p. 231 e 

232 – grifos do autor.      
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tenho”. E o que se tem como condição de ser capaz, neste caso, nada mais é do que uma 

trajetória, eficiente, no “campo” de atuação. Esta eficácia, que tem a ver com a correta 

assimilação das regras de seu campo de atuação, o habitus, pode ser diretamente 

proporcional ao tempo decorrido, sendo traduzida por quem a possui e por quem a 

contempla, em um mesmo “campo”, como algum tipo de valor capaz de sugerir uma boa 

reputação; ou seja, prestígio. E é transformando este prestígio, colhido e concentrado 

com o tempo, em capacidade de dirigir ou influenciar que verteremos o capital simbólico 

em poder simbólico – ambos surgem como um “feitiço”, pois que imaterial; porém, são 

poder de fato, pois alteram a realidade.  

 

 

“O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer 

ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste 

modo, a ação sobre o mudo, portanto o mundo; poder quase mágico que 

permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 

econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só que se exerce se 

for reconhecido, que dizer, ignorado como arbitrário. Isso significa que o 

poder simbólico não reside nos ‘sistemas simbólicos’ em forma de 

‘illocutionary force’ mas que se define numa relação determinada – e por 

meio desta – entre os que exercem o poder e os que lhe são sujeitos, que dizer, 

isto é, na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz crença. 

O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a 

ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele 

que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das 

palavras.”178 

 

 

O poder simbólico, portanto, é incorpóreo, não se concebe a “olho nu”. Nele, 

a capacidade de predominar, de exercer comando e liderar pelo prestígio, de convencer 

ou ter autoridade pela experiência e conhecimento etc., é uma relação, entre 

“dominadores” e “dominados”, que só é possível, segundo Bourdieu, por uma espécie de 

“camaradagem” ou condescendência, ou seja, uma cumplicidade dissimulada dos 

envolvidos subalternamente nesta relação, e que não desejam, por algum motivo, ter 

consciência de tal sujeição (talvez por naturalizá-la) ou mesmo saberem quem ou o que 

os submete a este posicionamento. 

 

 

“Muito bem, dirão, mas o que você entende por capital? Só posso responder 

brevemente: cada campo é o lugar de constituição de uma forma específica de 

capital... o científico [por exemplo] é uma espécie de capital simbólico (o 

 
178BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1988, p. 14 – grifos do 

autor. 
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qual, sabe-se, é sempre fundado sobre atos de conhecimento e 

reconhecimento) que consiste no reconhecimento (ou no crédito) atribuído 

pelo conjunto de pares-concorrentes no interior do campo científico (o 

número de menções do Citation Index é um bom indicador...)”.179 

  

É neste ponto que gostaríamos de chegar: como, o quê e para que nosso 

objeto de estudo, um intelectual, acumulou determinado tipo de capital subjetivo que lhe 

foi capaz de proporcionar determinado poder objetivo dentro, no mínimo, de seu campo 

ou subcampo de atuação (será que uma dissertação marxista foi um ponto de partida 

ideal, na História econômica brasileira, quando ainda exercia alguma hegemonia na 

academia?). Com esta exposição e discussão teórica acerca de alguns posicionamentos 

investigativos de Pierre Bourdieu, ainda parcial, pois que continuaremos com esta 

discussão mais adiante, interessa-nos, principalmente, estabelecer uma racionalidade 

sociológica ao comportamento profissional-acadêmico de João Fragoso enquanto 

intelectual da História cuja formação, em relação a este comportamento, tem uma 

historicidade que objetivamos alcançar. 

À vista disso, esclarecendo, com intuito de estabelecer teoricamente de 

forma mais clara as relações entre contexto histórico (econômico, social, político e 

cultural) e, em um primeiro momento, o início da formação intelectual de João Fragoso, 

é que estamos agregando ao método historiográfico que construímos (com o apoio, em 

maior ou menor grau, de Aróstegui, Fontana e Arruda), e que aqui está sendo utilizado, 

algumas concepções e ferramentas teóricas de Bourdieu, e assim, também, aprimorando 

a fundamentação metodológica desta pesquisa (que entendemos nos será útil, 

futuramente, no entendimento totalizante de nosso objeto de estudo, cuja obra está sendo 

utilizada para aplicarmos nosso conceito acerca da Historiografia). 

Bourdieu, em vários de seus trabalhos, em resumo, estabeleceu que na 

formação de um indivíduo qualquer, ou até grupos de indivíduos das mais variadas 

composições, existem circunstâncias causais de dentro e fora deste indivíduo ou grupos; 

seriam motivações internas e externas. Estamos exatamente vendo nesta subseção como 

que estes conjuntos de variantes causais, endógenas e exógenas, podem ter interferindo 

na formação específica de João Fragoso. Inicialmente, em sua primeira formação, a 

marxista, iniciadora de todo um processo, que é a sua carreira; para adiante, 

 
179BOURDIEU, Pierre. Usos Sociais... op. cit., 26. 
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empreendermos uma ideia de conjunto, com a chegada da fase madura enquanto 

profissional, acerca da obra de Fragoso. 

Notadamente, portanto, que tais variantes internas e externas, 

contextualizadas, são-nos essenciais em nosso método na apreensão do percurso, que se 

seguirá a partir de finais a década de 80, que lhe deu a pavimentação, por exemplo, de 

sua concepção de Brasil, entendendo, como temos afirmado, que seu contexto histórico 

teve importante influência em tais motivações. Mas um dos primeiros passos em direção 

a se identificar e explicar tais circunstâncias é utilizarmos três dos principais conceitos 

de Bourdieu, depois de já termos explorados vários pontos de sua metodologia, o de 

“capital simbólico”, o de “campo” e o de habitus, que, obrigatoriamente, definir-nos-

emos, mais uma vez, a partir do que obviamente diz o autor (contudo, neste caso, ao 

final de nossa exposição destes conceitos específicos de Bourdieu, aproximar-nos-emos 

conceitualmente a Antonio Gramsci).   

Mas, primeiramente, gostaríamos de nos utilizar de uma advertência feita 

pelo sociólogo Sérgio Miceli, um dos principais teóricos brasileiros que dominam o 

ferramental bourdieusiano:  

 

 

“Embora muitas pessoas achem que a influência é exclusivamente de 

Bourdieu, a tese de doutorado tem a presença de muitas leituras, não é só um 

diálogo com ele. Primeiro porque muitos dos conceitos que ele usava, na 

época, inclusive a ideia de campo, eram pouco aplicáveis ao Brasil. Não havia 

a rigor aqui um campo intelectual, o qual precisa ter mais adensamento. Acho 

que na tese está mais presente um tipo de análise sociológica, uma história 

social dos grupos. Eu estava com Gramsci, com Venturi e com diversas 

monografias sobre intelectuais na cabeça. Quando fiz a tese [defendida em 

1978], Bourdieu não tinha ainda escrito o Homo academicus, nem seus 

grandes trabalhos sobre intelectuais, sobre Flaubert. Quem teve impacto 

reconhecível no meu trabalho foram o Ringer e o Raymond Williams.” 

(...) 

“Isso é muito importante. Em todos esses trabalhos isso acontece. 

Recentemente, quando foi reeditado o livro e fizeram uma entrevista comigo, 

tentei explicar que essa palavra campo nem aparece na tese. Não é um 

conceito central, não articula nada, não organiza o espaço social. O que 

organiza são outras coisas. O que eu queria saber, através da análise de 

algumas trajetórias e da sociabilidade do grupo, é como um homem deriva 

amizade, inclinações políticas, preferências amorosas. É uma turbulência de 

emoções, paixões, raciocínios, juízos, preferências. Na sociedade francesa e 

europeia há campo, porque a vida cultural está muito autonomizada, 

independente, densa.”180 

 
180ABRUCIO, Fernando, BASTOS, Elide Rugai, LOUREIRO, Maria Rita & REGO, José Marcio (org.). 
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Intrigante e, principalmente, muito inquietante esta abordagem do sociólogo 

Sergio Miceli para quem quer, no Brasil, desenvolver uma pesquisa ou trabalho acerca 

de determinados grupos de intelectuais apoiando-se metodologicamente, dentre outros, 

em Pierre Bourdieu; quanto mais quando sabemos que Miceli é considerado um dos 

primeiros, com sua sociologia histórica e cultural sobre grupos de intelectuais etc., a 

utilizá-lo.181 

Não que não sejam importantes, mas não nos interessa uma investigação 

enraizada em particularidades e miudezas tão subjetivas das sociabilidades, e em 

questões muitas das vezes emocionais (“preferências amorosas”, “paixões” etc.); 

podemos dizer que não ousaremos tanto. O ponto de vista de Miceli, contudo, de “uma 

história social dos grupos”, muito nos contempla. 

Não estamos realizando uma Sociologia histórica da cultura contemporânea; 

e sim uma História social das relações entre contextos econômicos e culturais 

específicos (menos uma ciência da sociedade em tempos idos e mais uma análise 

qualitativa de determinadas relações sociais no tempo). E o que tem, a princípio, de 

específico em nossa pesquisa são os conteúdos destes contextos e como tratamo-los, 

teoria e método aplicados. Em termos ainda mais específicos, no que tange este 

subcapítulo, são as ponderações acerca da natureza social, dentro dos contextos 

considerados, de formação, surgimento e desenvolvimento das atividades intelectuais de 

Fragoso o cerne da pesquisa. 

Na ideia de conjunto de sua trajetória, este desenvolvimento de suas 

atividades intelectuais foi, em larga medida, entendido por nossas pesquisas, desde 2014 

com o mestrado, mas agora amparadas na construção de uma metodologia 

historiográfica, como tendo recebido influência, dentre outras coisas, da pós-

modernidade. Aquela circunstância sociocultural que, segundo Lyotard, tende a querer 

 
Conversas com Sociólogos Brasileiros (entrevistas). São Paulo: Ed. 34, 2006, p. 231.   
181Idem, ibidem, p. 231. Estes trechos de Miceli, citados acima, fazem parte de uma entrevista que 

concedeu a um grupo de sociólogos da USP que organizaram, em livro (Conversas com Sociólogos 

Brasileiros), colóquios com os mais importantes sociólogos do país (a maioria também com alguma 

relação com a USP), respondendo, respectivamente, às seguintes perguntas: “Quais as outras influências 

teóricas em seu doutorado?” e “Todos os seus trabalhos têm um ponto em comum, que é a importância da 

sociabilidade como o núcleo da reflexão sociológica. Parecem-me que é esta sua ideia fundamental, e não 

a de campo. É verdade?”   
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indicar que “não há riqueza sem técnica”182, ou seja, na evolução do capitalismo na 

segunda metade do séc. XX, que muitos denominaram de “tardio”, dentre outras 

expressões, será necessário transformar a ciência, que vem da tradição moderna, em um 

instrumento conservador que lhe confirme, na cultura, a sua manutenção, daí a 

combinação conjuntural, globalizada, entre neoliberalismo e pós-modernidade, 

percebido nas desconstruções das tradições advindas do séc. XVIII ocidental – que o 

estruturalismo fordista aprofunda –, tanto nas políticas econômicas adotadas por muito 

Estados nacionais, sobretudo quando os setores de sua grande burguesia são ou foram 

hegemônicos, como nos aspectos percebido nas manifestações culturais que em geral 

têm sido classificadas como pertencendo à virada linguística.  

Se de fato é isso que objetivamos, o que afirmamos mais acima, uma 

pesquisa singularizada de um historiador em particular, e que pertence a um determinado 

grupo de intelectuais, e com o subsídio de alguns dos instrumentais de Bourdieu, é 

necessário, portanto, que utilizemos, como já afirmamos, pelo menos três de seus 

conceitos mais importantes, o de “capital simbólico” (que também podemos tomar, 

concisamente, como o conjunto de valores culturais, carregado de maior ou menor 

importância em nosso mundo capitalista, que indica o que somos a partir daquilo que 

adquirimos socialmente, em termos de valores e, sobretudo, assimilado em espaços 

sociais específicos etc.), o de “campo” (“o território” de atuação de indivíduos privados 

a este “território” – “o campo” – e que contém, condiciona e regulariza, objetivamente, 

os seus sistemas exclusivos que dizem respeito a determinadas atividades profissionais, 

artísticas, intelectuais, acadêmicas culturais etc.) e o de habitus (aquele aspecto 

comportamental, sócio-histórico, que os indivíduos adquirem ou a ele se adaptam, não 

sem algum grau de tensão negociada, e, no caso particular dos campos intelectuais, que 

se indispõem às possíveis tomadas de consciência destes indivíduos na atuação em seus 

campos). 

Além do mais, todavia, não podemos esquecer-nos que “capital simbólico”, 

“campo” e habitus pertencem às qualidades de ideias que ajuízam sobre as coisas para as 

quais se direcionam etc.; estão, obviamente, relacionadas a um dos aspectos da natureza 

humana, que é o pensar. E sendo o homem, dialeticamente, um pensar e um agir, quando 

 
182LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009, p. 81. 
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se transmuta de indivíduo para ser social, produz coletivamente, em suas relações 

sociais, fatos a partir de práticas igualmente sociais, certamente. Portanto, a estes 

conceitos bourdieusianos temos que incluir outra preocupação teórico-conceitual da 

sociologia, a concepção de “prática social”, enquanto as mais variadas ações de 

indivíduos em sociedade, e que Bourdieu também se preocupou em desvendar; 

principalmente suas motivações ou determinações. 

 

“Construir o espaço social, essa realidade invisível, que não podemos mostrar 

nem tocar e que organiza as práticas e as representações dos agentes, é ao 

mesmo tempo possibilitar a construção de classes teóricas tão homogêneas 

quanto possível da perspectiva dos dois principais determinantes das práticas 

[1, as do microcosmo social do indivíduo, ou seja, seus elementos causais 

próprios para as suas ações; e, 2, se opondo teoricamente a esta determinante, 

as do macrocosmo estrutural que impelem o indivíduo a agir e como agir] e de 

todas as propriedades que daí decorrem. O princípio de classificação assim 

posto em prática é verdadeiramente explicativo: não se contenta em descrever 

o conjunto das realidades classificadas e sim, como as boas taxionomias das 

ciências naturais, vincula-se a propriedades determinantes que, por oposição 

às diferenças aparentes das más classificações, permitem predizer as outras 

propriedades e distinguem e agrupam os agentes que mais se pareçam entre si 

e que sejam tão diferentes quanto possível dos integrantes de outras classes, 

vizinhas ou distantes.”183 

       

     

É de se supor, entretanto, que Bourdieu tenha resolvido muito bem a 

dicotomia teórica, na área da sociologia, no que diz respeito principalmente às ações 

sociais, entre as determinantes dadas pelos indivíduos e as dadas pelas estruturas, já que 

vê o todo do espaço social conceitualmente (e aí podemos incluir “campo” como um 

recorte deste espaço construído teoricamente por ele); podendo, a partir desta 

metodologia, arquitetar também outros conceitos que completam sua teoria, como, por 

exemplo, a visão igualmente conceitual de classes sociais etc. 

Não obstante, isso não quer dizer – em seu conjunto de princípios 

conceituais dedicado à classificação e categorização, sistêmica, das coisas do mundo 

social ou mental – que estivesse encarando “virtualmente” tais manifestações sociais; o 

que fez no livro a que pertence a citação acima foi dizer que importantes realidades 

sociais, concretas, quando tratadas como linguagem (sem que com isso tivesse aderindo 

a uma antropologia culturalista, por exemplo), no universo formal da cultura (pois, 

inexoravelmente, é isso que fazemos quando, na transição entre verificação empírica e 

 
183BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas... op. cit., p. 24.    
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construção de um modelo explicativo, metamorfoseamo-las de uma existência concreta a 

outra de caráter teórico – ainda que ambas, de formas e naturezas diferentes, sejam 

reais), permitem-nos enxergar nelas184 com mais nitidez suas características gerais e 

específicas capazes de nos fornecer, como ele diz, as distinções classificatórias (isto é, o 

procedimento de reunir, de um elemento, as partes, qualidades e circunstâncias que o 

diferenciam) necessárias que impeçam de serem confundidas com o que não são 

(independentemente do grau de semelhança, quando se tratar de coisas parecidas que 

precisam ser destacas como diferentes etc.). 

Nessas suas construções conceituais, capazes de apreender das realidades, 

sobretudo sociais, suas características definidoras, Bourdieu, como vimos, organiza um 

complexo de conceitos, formando uma teoria geral sociológica, que nos fornece um 

entendimento, se aplicamos os conceitos desta teoria em nossa metodologia, dos 

aspectos mais gerais ou específicos da sociedade ou de seus recortes (espaciais, 

cronológicos, temáticos ou de pedaços, maiores ou menores, de seus grupamentos). 

Enquanto espaço social, se pensarmos a sociedade de uma maneira ampla, teremos uma 

visão panorâmica de suas classes sociais, diferenciadas umas das outras não só nas suas 

relações econômicas e políticas, mas também, principalmente no caso de estudos como 

os de Bourdieu, em relação à cultura. 

Entendendo que “campo” é estrutural e habitus, por sua vez, em relação a 

este “campo”, é superestrutural, ou simbólico, na nomenclatura de Bourdieu, no caso 

deste último, o habitus, as considerações do tipo “subjetivas” e “emocionais” 

mencionadas mais acima seriam necessárias na investigação de indivíduos ou 

grupamentos humanos e seus comportamentos (um dos compromissos desta pesquisa, 

que é investigar um intelectual em particular). Todavia, para este fim, seria necessário 

requerer um novo trabalho de pesquisa, quiçá um pós-doc; igualmente teríamos de traçar 

uma ampla genealogia (cruzada a outras) não para Fragoso, mas também para cada dos 

outros três membros do ART, no mínimo; tarefa que por ora optamos por não realizar 

(mas que fazem parte de nossas intenções futuras). De todo jeito, destes três conceitos de 

 
184E aí acreditamos que pelo distanciamento proporcionado como, por exemplo, a de um biólogo cientista 

em seu laboratório, que quando pinça, do conjunto de elementos qualquer que observa (podendo ser uma 

cultura bacteriana ou qualquer outra coisa), um item para observar melhor e mais perto em um 

microscópio, ou mesmo a olho nu, se se tratar de alguma coisa bem maior do que uma bactéria. 
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Bourdieu, pelo menos, extraímos o que nos foi possível para atender as demandas 

metodológicas e aí traçarmos na trajetória do profissional a que nos propomos entender, 

o início de sua formação. 

Distintamente dos anos 1970 – que, segundo Miceli, não haveria no Brasil, 

ainda, uma estrutura culturalmente sistematizada para a composição orgânica desses 

espaços conceituais definidos por Bourdieu como “campos” e, em seus estudos, 

exclusivos dos intelectuais –, no decorrer dos anos 1980 e 1990, é o que nos sugere um 

rápido olhar empírico185, temos a formação de “campos” intelectuais cada vez mais 

sólidos nos principais centros urbanos brasileiros. É exatamente neste momento, de 

formação e consolidação – ou pelo menos o início – dos “campos” intelectuais 

brasileiros, que João Fragoso (e os demais membros do ART) adentra neste tipo de 

ambiente “comunitário”, menor em relação ao conjunto social, e traça sua trajectoire, 

que em determinado momento – na verdade, em momento específico, pós-marxista – 

entrecruza-se não só com as de seus companheiros mais próximos de pesquisa (e 

também para além de aspectos objetivos da carreira), mas igualmente marcando a sua 

distinção em relação àqueles contra quem competirá academicamente no mesmo 

“campo” intelectual. 

A princípio, tínhamos em mente, para a redação deste trabalho monográfico, 

um corte cronológico da pesquisa que tinha como balizas os anos de 1983 e 2014 (trinta 

e um anos, mas que poderíamos, em alguns casos, retroceder ou avançar um pouco 

mais). O critério que tinha sido utilizado para o ano de 1983, primeiramente, foi a aqui já 

mencionada defesa da dissertação de mestrado de João Fragoso, que foi o primeiro dos 

quatro membros do ART a tornar-se mestre; porém, não foi só por essa razão que a data 

tinha sido escolhida. 

É importante que também informemos, em razão de pensamos João Fragoso 

como pertencendo a um grupo historiográfico específico, que em 1983 todos do ART, de 

uma maneira ou de outra, já estavam envolvidos com seus mestrados (como 

 
185Basta uma rápida pesquisa nos sites oficiais e especializados das instituições brasileiras de fomento e 

incentivo à pesquisa científica (como o do CNPq), das universidades públicas e dos organismos 

associativos que representam as carreiras científicas e acadêmicas para verificarmos (pois muitas delas 

trazem séries históricas bem detalhadas para a consulta pública) o quanto neste período aumentou o 

número de mestrandos e doutorando, de bolsas de pesquisa concedidas, de congressos, de publicações 

especializadas etc.    
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demonstramos na Figura 1). Reforçando, Manolo Florentino encontrava-se no México 

em seu segundo ano enquanto mestrando, terminado em 1985; Fernanda Bicalho 

(Antropologia/URFJ) e Fátima Gouvêa (Londres) dão início em 83, esta concluindo no 

ano seguinte e aquela em 88. Todos, Bicalho, Gouvêa e Florentino, com exceção de 

Fragoso, que entrou para o mestrado em 1979, tornaram-se mestres e doutores nos anos 

1980 e 1990; sendo Bicalho a última a doutorar-se, em 1997. De 83 a 97, dessarte, o 

grupo de Fragoso, sincronicamente, está de fato formando-se, enquanto um grupo de 

acadêmicos, adentrando em um determinado “campo” ou “subcampo” intelectual (o dos 

estudos históricos de nosso passado colonial) e ajudando a reformular parte de seu 

conteúdo. Criam uma “vertente” (nova – desculpem-me o pleonasmo), ou posição, que 

entra em um explícito conflito teórico com as já estabelecidas – por meio de um novo 

método condicionante, os formuladores do ART inauguram um certame para os 

conceitos que olham para o nosso passado enquanto sociedade.      

E em segundo lugar, para o último corte do limite cronológico que fora 

estabelecido e que abrimos mão, 2014, tínhamos (e na verdade temos) como referência a 

publicação dos três volumes de O Brasil Colonial, organizados por João Fragoso e 

Fátima Gouvêa186. Ainda que as hipóteses mais conhecidas – e também mais polêmicas 

– do ART tenham recebido críticas acadêmicas robustas, nutrimos a convicção de que 

esta obra, considerando o todo dos três volumes, representa o momento maduro e já 

consolidado das principais teses e linhas de abordagem dos historiadores do grupo, e 

igualmente daqueles que foram orientados pelos quatro intelectuais fundadores desta 

“tendência” historiográfica (bem como outros pesquisadores que com eles compartilham 

de uma mesma visão de História).xi 

Por isso podemos dizer que João Fragoso, então, como futuro historiador das 

“elites” e um dos membros formuladores do ART, com a carga de seu “capital 

simbólico” adquirido a partir de sua história cultural de vida, passou a frequentar um 

“campo” ou “subcampo” intelectual específico. Entra para este território formulador de 

conhecimento, depara-se com concepções e idiossincrasias típicas desta área em que 

passa a atuar e, diacronicamente, absorve e modifica, em parceria com os outros 

 
186FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, M. F. S. (Org.). O Brasil Colonial, vol. 1... op. cit. Idem. O Brasil 

Colonial, vol. 2... op. cit. Idem. O Brasil Colonial, vol. 3... op. cit.  
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membros do ART (e discípulos), o seu habitus (que era de influência marxista – pois que 

pertencia ao final de um momento que estava cedendo espaço para uma nova 

conjuntura), o que poderá ser percebido nitidamente em publicações como a coletânea 

que inicialmente estaríamos utilizando como nossa baliza final (mas que continua, de 

modo geral, com peso importante em nossas investigações historiográficas). 

Apesar de no próximo capítulo – quando nos deteremos com mais atenção 

no início de sua carreira – comentarmos mais detalhadamente acerca deste trabalho de 

1983, podemos dizer, como já o fizemos, que com os Sistemas Agrários em Paraíba do 

Sul, Fragoso inaugura sua produção acadêmica com um texto marxista (conquanto ser 

um “marxismo” de aspecto duro, tecnicista e formal) para mais adiante, antes mesmo de 

concluir o doutoramento, mudar de linha interpretativa; e esta mudança, como veremos 

preliminarmente, é um ponto crucial na continuidade de nossas pesquisas, já que 

poderemos perceber o abandono do que lhe era fundamental em termos de conceitos que 

lhe representam a realidade e que, concomitantemente, o apresentou aos membros de seu 

“campo” (ou “subcampo”), ou seja, as primeiras manifestação de seu “capital 

simbólico”, que vai, desse jeito, alterando-se a partir da aquisição de novos valores 

culturais que a mudança social lhe proporciona. 

Tais considerações já seriam suficientes para justificar o corte cronológico 

pensado inicialmente para a redação desta tese (já que a pesquisa, um estudo 

bibliográfico quantitativo e denso – pois se trata de uma abordagem historiográfica –, 

acompanha-nos desde no mínimo 2011). Todavia, sentimos a necessidade de melhor 

entender a primeira formação de João Fragoso, iniciadora de tudo, para depois, dando 

continuidade a este trabalho, completarmos qualitativamente a ideia de conjunto da obra 

e carreira do historiador em questão, enquanto objeto de estudo confirmador de nossos 

conceitos historiográficos. Sendo assim, optamos, no decorrer das transcrições do que 

fora pesquisado para a digitação no Word, por atermo-nos essencialmente no período de 

pesquisa, defesa e divulgação da dissertação de mestrado de João Fragoso, obrigando-

nos a demarcar a periodização de nossa escrita entre 1979 (quando entra no mestrado) e 

1986 (quando publica o artigo de divulgação da dissertação, “A Roça e as Propostas de 



138 

 

Modernização na Agricultura Fluminense do Século XIX”187). 

Evidentemente que esta “microperiodização” é uma formalidade que não 

condiz com a nossa abordagem e muito menos com o que pesquisamos para este 

doutoramento (e menos ainda com nossas concepções teórico-historiográficas). É como 

na primeira opção – não escolhida – para corte cronológico, podemos, “em alguns casos, 

retroceder ou avançar um pouco mais”. E, além disso, o que está em jogo é uma visão de 

conjunto de aproximadamente trinta e cinco anos, no que diz respeito à nossa pesquisa 

específica sobre a obra de Fragoso (da qual uma parte aqui estamos expondo, mas em 

constante contato com o restante de sua produção), uma média duração; porém, quando 

cotejada à História econômica sobre o período colonial brasileiro que procurou criticar, 

esta periodização estende-se para no mínimo setenta e dois anos, tendo como início o 

ano de 1942, quando Caio Prado Júnior publica Formação do Brasil Contemporâneo, e 

indo da mesma maneira até 2014. 

De todo modo, por ser tratar de um trabalho historiográfico e por isso 

obrigatoriamente bibliográfico, nossas fontes “primárias”, nossos documentos de 

consulta, são o que os nossos objetos de estudo publicaram, seus artigos científicos, 

capítulos de livros, livros etc., ou seja, sua obra de um modo geral. No interior do corte 

temporal estabelecido, essa obra (“os arquivos” do historiador de Historiografia) estará 

disponível para infinitas consultas, e, geralmente, quase que imutável; salvo em 

reedições que trazem diferenças pontuais ao que foi escrito na edição original. O que 

pode mudar é o nosso olhar acerca do que lemos (até porque, nosso trabalho de pesquisa 

historiográfica visto em conjunto, quando se debruça sobre a escrita dos historiadores, 

encontra-se em algum lugar na interseção entre os conjuntos de um mesmo olhar sobre 

diferentes fontes e de olhares diferentes sobre a mesma fonte consultada). Logo, 

podemos concluir que, além de associado à contextualização que a todo o momento 

estamos indicando como necessário, o fazer de um trabalho de Historiografia (que 

entendemos como um ramo da História) é, dentre outras coisas, uma dialógica constante 

entre a reflexão sobre a escrita do historiador pesquisado e a organização da escrita do 

sujeito da pesquisa. Por isso, inclusive, toda a vez que realizarmos um copidesque sobre 

 
187FRAGOSO, J. L. R. “A Roça...” op. cit. O texto do artigo, segundo informação do autor, foi resultado de 

uma pesquisa realizada entre os anos de 1983 e 1984, financiada por convênio firmado pelo CPDA-

UFRRJ e CNPq.   
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o resultado desta escrita, corremos o risco de surgir um novo trabalho.  

E sobre o nosso objeto de pesquisa especificamente, no espaço social (esta 

“realidade invisível”) do Brasil mais contemporâneo, temos, então, para Fragoso e seus 

companheiros, a consolidação de um conteúdo histórico-cultural, individual e 

compartilhado, que se aplica na tradução das coisas do mundo e também os coloca como 

sendo reconhecidos em seu campo; um lugar de atuação profissional que molda e é 

moldado; e um comportamento adquirido em sua relação de indivíduo, ou grupo, com 

esta área de atuação profissional específica que qualifica a prática social do intelectual 

João Luis Ribeiro Fragoso. Encontramos, portanto, a descrição dos três elementos 

conceituais de Bourdieu, “capital simbólico”, “campo” e habitus, aplicada à trajetória do 

historiador em questão e cuja tradução pode ser resumida nas teses e publicações do 

Antigo Regime dos Trópicos.   

Esta análise totalizante acerca de João Fragoso, em suas duas fases de 

formação e seu trabalho publicado, o está entendendo enquanto parte de um grupo cujos 

membros, como afirmamos, tiveram seus caminhos entrelaçados; ou seja, que ao longo 

do tempo travaram relações de contatos institucionais, e isso desde o início da década de 

80, pelo menos. Sendo assim, é necessário que se diga, dentre outras coisas, que, por 

exemplo, de 1979 a 1981, Gouvêa e Bicalho foram estagiárias em pesquisa da Fundação 

Casa de Rui Barbosa; e Bicalho foi do corpo docente da Universidade Cândido Mendes 

em um intervalo de tempo (1982-1991) que contém o período (1984-1986) em que 

Fragoso esteve contratado como pesquisador de estudos afro-asiáticos, pela mesma 

instituição. Ademais, nos anos de 1986 a 1990, Fragoso e Florentino estiveram juntos 

doutorando-se no PPGH-UFF, aquele de 1985 a 1990 e este de 1986 a 1991; 

retrocedendo um pouco mais, na mesma universidade (UFF), Florentino e Gouvêa 

graduaram-se em um mesmo período (1977-1981). Já como docentes de universidades 

públicas federais, avançando para a década de noventa, Bicalho, Gouvêa e Fragoso, 

durante três anos, de 1992 a 1994, foram professores da UFF; sendo que Fragoso teve 

seu ingresso em 1986, desvinculando-se em 1994; enquanto Bicalho e Gouvêa 

continuaram seguindo carreira na instituição, Bicalho até hoje e Gouvêa até o seu 

falecimento, em 2009. Fragoso, por seu turno, quando sai da UFF em 1994, torna-se 

professor da UFRJ neste mesmo ano, tal como Florentino, cujo ingresso foi em 1989; e 

ambos continuam trilhando uma brilhante carreira – enredada – nesta instituição. 
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Este elemento, a carreira de professor universitário, foi por nós empregado 

para tirarmos uma norma ou um princípio que ordenasse nossa descrição dos elementos 

de um grupo historiográfico, do qual Fragoso fará parte, que tem tentado reorientar o 

conteúdo teórico de seu “campo” ou “subcampo” de atuação. Esta reorientação se faz 

pela investida, experimental, nos habitus, digamos, metodológicos deste “campo” ou 

“subcampo”. Com isso, podemos dizer hoje, que o ART contribuiu para a formação de 

um novo conteúdo habilitador de um “capital simbólico” que surge como “renovado”, 

empregado por muitos dos seus orientandos ou seguidores acadêmicos, em que estudos 

circunstanciais de momentos econômicos específicos são realizados na busca dos 

elementos culturais, de longa data, formadores do comportamento dos atores “mais 

importantes” destes momentos (ou ainda de traços culturais ou políticos, nos mesmos 

cortes circunstancias, que igualmente caminham em direção a se confirmar tais 

elementos culturais, vale dizer que, no âmbito geral, relacionados ao Antigo Regime 

Português). 

Então, da trajetória profissional-acadêmica de cada um dos quatro 

historiadores do ART, a obra de João Fragoso, que aqui vemos seu início, mas que mais 

adiante em outros trabalhos analisaremos no seu todo (dando continuidade e 

aprofundando nossa pesquisa de mestrado defendida em 2014), é a que melhor resume 

este novo “capital simbólico”. Ainda que o foco aqui na escrita formal desta tese seja 

aproximadamente os oito anos da formação marxista de Fragoso, estamos a afirmar 

também que a análise totalizante de sua trajetória foi, portanto, um de nossos critérios 

para expormos nossas conclusões, e escrita historiográfica, sobre esta trajetória, que 

levou em consideração a importância que é para um historiador uma carreira 

universitária. 

A apreensão da trajetória desta carreira, como ponto de partida e de chegada 

de um intelectual em especial a ser observado, todavia, não se faz, pensamos, isolada de 

sua sociedade, que precisa, obviamente, ser encarada de forma mais ampla. Em um 

indivíduo social (e neste caso estamos apelando para algum tipo de “pleonasmo 

literário”) podemos, com certeza, com a acuidade metodológica apropriada, perceber, 

nele, aspectos importantes de partes da estrutura de sua sociedade e de seu meio social, 

sejam classes, estratos de classes sociais ou outros grupamentos menores, porém 

significativos. Neste caso, se for verídica, conforme defende Bourdieu, a ideia de que a 
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sociedade consegue reproduzir nos indivíduos as suas estruturas (econômicas, políticas, 

culturais, como modelos de pensamento e valores etc.), resta-nos então indagar: como e 

por que tendemos a repetir determinados comportamentos que exprimem as estruturas 

sociais? 

Segundo Borudieu, repetimos o comportamento (“introjetado” socio-

culturalmente) sem saber que o estamos repetindo, e isso porque este comportamento 

não é apreendido conscientemente, pois, ao contrário, se ele fosse simplesmente, por 

exemplo, ensinado, poderíamos talvez dizer “não” a ele, sendo capaz, quem sabe, de 

dizer que não concordo com este tipo de posicionamento político ou com aquele valor 

moral etc. Ele é interiorizado, incorporado e coisas do tipo através de mecanismo 

inconscientes. Incorporação das estruturas no sentido literal. Nosso corpo é tomado pelas 

estruturas da sociedade. A sociedade se reproduz dentro de nós e na maioria das vezes 

estamos inconscientes disso. Por cópias de movimentos que vemos ser executados, a 

começar pela família, como, por exemplo, a distinção de gênero entre as pessoas etc. E é 

o habitus a interiorização das estruturas sociais. 

Quando dá início a sua concepção de estrutura por via do enquadramento 

teórico do conceito de classes, por exemplo, e sua posição na estrutura que pretende 

definir, Pierre Bourdieu, em A Economia das Trocas Simbólicas, afirma que: 

 

 

“Se é verdade que duas classes (ou duas sociedades), definidas por condições 

de existência e práticas profissionais [ele acabara de falar da condição social e 

simbólica (sem usar esta expressão) do camponês ou da classe camponesa 

etc.] idênticas ou semelhantes, podem apresentar propriedades diferentes 

quando, inseridas em estruturas sociais diferentes, ocupam posições 

estruturalmente diferentes [podemos comparar, por exemplo, trabalhadores 

compulsórios ligada à produção da terra na idade média europeia e no Brasil 

colônia (classes sociais semelhantes); encontram-se em estruturas diferentes 

por isso apresentam características ou propriedades também diferentes; estes 

(escravos) ligados a uma estrutura colonial-mercantilista que denunciava a 

transição feudal/capitalista, e aqueles (camponeses) a uma estrutura 

socioeconômica feudal] e, inversamente, se duas classes (ou dois grupos), 

caracterizadas por condições de existência e práticas profissionais diferentes, 

podem apresentar propriedades comuns porque ocupam posições homólogas 

[classes dominantes que, estando em estruturas diferentes, apresentam 

relações desiguais com as condições econômicas das quais derivam seu 

domínio, como, por exemplo, os senhores feudais da Europa medieval 

Ocidental e a grande burguesia, também na Europa Ocidental, porém nos séc. 

XIX; posições homólogas, de dominação social etc.] em duas estruturas 

diferentes, o estabelecimento de proposições gerais, transculturais e 
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transitórias não pode resultar da simples aproximação de casos isolados do 

contexto histórico e social em que estão inseridos.”188 

 

 

Semelhantes, porém diferentes, porque as estruturas da mesma maneira são 

diferentes; e, ao contrário, diferentes, porém homólogos, porque, desta vez, as estruturas, 

ainda que diferentes, estão equivalendo-os, no que diz respeito às semelhanças 

hierárquicas de cada estrutura diferente, em condições correspondentes, ou seja, de 

domínio ou de comando. Contudo, ao se buscar exemplos – que nos dão um painel geral 

da estrutura ou das estruturas – do que está sendo dito e comparado, estes exemplos não 

podem ser casos isolados, precisam ter relevância no contexto histórico das sociedades, 

ou parte delas, confrontadas. Pois do contrário, como de fato poderemos saber, para os 

propósitos de uma teoria geral (que é o que nos interessa em nossa pesquisa), se as 

estruturas ou as partes delas são comparáveis? Ou seja, se têm – mesmo que diferentes – 

graus razoáveis de equivalências, semelhanças, homologias ou igualdades específicas; 

pois comparar aquelas coisas que são somente diferentes, ou em que predominam 

maciamente as diferenças, é conferir-lhes o óbvio: são diferentes; e, portanto (e também 

interpretando a análise de Bourdieu), não muito facilitadoras para a composição de uma 

teoria social geral; prestando-se mais aos estudos com alto grau de fragmentação. Logo, 

acrescentando e esclarecendo o que afirmamos mais acima nos colchetes enxertados na 

citação de Bourdieu, as estruturas do primeiro colchete são diferentes, mas acabam se 

equivalendo porque têm como uma das principais características uma base econômica 

agrícola, calcada em grandes propriedades e trabalhada por um grande contingente de 

trabalhadores compulsórios (sem que com isso queiramos dizer que a economia colonial 

feudal brasileira foi feudal); já no segundo colchete, a equivalência se dá entre classes 

diferentes que em suas diferentes estruturas estão ocupando posições análogas. E aí, 

utilizamos mais uma vez Bourdieu para completar nosso raciocínio: “A comparação só 

pode ser feita efetivamente entre estruturas equivalentes ou entre partes estruturalmente 

equivalentes das mesmas.”189 

Desta concepção preliminar de Bourdieu acerca da estrutura enquanto, por 

exemplo, um conceito para as pesquisas sociais, onde compara a classe social ou os 

 
188BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas... op. cit., p. 6 – colchetes nossos.    
189Idem, ibidem.   
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grupos às estruturas, pode se apreender também como entende o desenvolvimento social 

dos indivíduos, grupos ou classes em suas estruturas; como que caminham nestas 

estruturas; isto é, sendo mais específicos, como podemos perceber na trajetória 

profissional acadêmica de João Fragoso a estrutura social a que pertence? Ainda que de 

dimensões distintas, comparando as estruturas equivalentes a que pertence; sua 

sociedade e seu campo intelectual específico de atuação. 

Ainda que possamos escolher, trilhamos caminhos previamente 

estabelecidos pelo curso social da história humana. Os seres humanos, enquanto seres 

sociais, caminham por estruturas que lhe precedem (entendendo também que estas são 

resultado históricos da ação humana); portanto, voltando a frase inicial deste parágrafo, 

o que podemos escolher, em nossa marcha histórico-social, está contido e limitado por 

parâmetros estruturais da sociedade a qual pertencemos. Todavia, estes parâmetros 

estruturais não podem ser vistos como partes isoladas que simplesmente se juntam; 

formam um todo de inter-relações em que estão presentes, constituindo estas relações, os 

vários aspectos que compõem, no mínimo, tanto a cultura quanto a economia, por 

exemplo. 

Caminhamos pressionados por entre escolhas pessoais e condições 

predeterminadas estruturalmente. E de qualquer maneira, nossas decisões, pesando mais 

o que nos faz indivíduo ou que nos faz um elemento social – no fundo não importam, 

pois misturam-se na origem –, são resultado do quanto somos influenciados por 

esquemas de pensamentos comuns a toda sociedade, em nossos próprios esquemas de 

pensamento mais íntimos, transmitidos historicamente por instituições como as de 

ensino, por exemplo, semelhante, também a título de ilustração, ao papel da religião em 

sociedades mais antigas. E, nas sociedades contemporâneas, a escola tem a função de 

“traduzir”, em linguagem compreensível, os esquemas de pensamento que compõe o 

todo cultural ou simbólico. 

 

 

“A cultura não é apenas um código comum nem mesmo um repertório comum 

de respostas a problemas recorrentes. Ela constitui um conjunto comum de 

esquemas fundamentais previamente assimilados, e a partir dos quais se 

articula, segundo uma ‘arte da invenção’ análoga à da escrita musical, uma 

infinidade de esquemas particulares diretamente aplicados a situações 
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particulares.”190 

 

 

Na assimilação destes “esquemas fundamentais”, onde a escola, dentre 

outras instituições, tem papel relevante, aspectos importantes da cultura a que 

pertencemos passam a transparecer em nossas atitudes, ideias e decisões como se fossem 

naturalmente e exclusivamente espontâneos. Mas há em nós uma espécie de pequena 

“historicidade” (Bourdieu não usa esta expressão), pois podemos refletir, em maior ou 

menor grau, sobre esse processo de assimilação. Ao recebermos uma nova informação 

importante, de grande contundência aos valores culturais, é comum voltarmos à 

memória para analisá-la, não sem algum esforço (porquanto estarmos retornando a um 

juízo por nós há muito incorporado; e quanto mais letrado e cultivado for o indivíduo, 

em se falando, por exemplo, da “erudição” nas “complexas” sociedades 

contemporâneas, maior será este esforço, por entender seus esquemas de pensamento 

como verdade absoluta), à luz do que já apreendemos, sobretudo na escola (em seus 

diferentes níveis). Tal procedimento, no caso de aceita a nova informação (e em geral, 

será aceita por um indivíduo quanto mais for aceita por um número expressivo de 

indivíduos de seu grupo, classe ou sociedade), facilita-nos a ideia de que estamos 

cônscios sobre seu valor; e a partir de então, despreocupados, a reproduzimos, a 

princípio, sem grandes questionamentos – passa a ser “automático”. São os chamados 

“esquemas automáticos de pensamento” de Bourdieu, que em cada período conta com o 

papel, relevante, de determinadas instituições, voltadas à formulação e, sobretudo, 

circulação do pensamento. 

E isso conta também para os mais relevantes intelectuais (vale dizer que para 

Bourdieu, no que diz respeito à transmissão social do conjunto cultural que determina o 

que pensam os indivíduos, grupos ou classes, não difere muito entre sociedade letradas 

ou não letradas, cada uma a seu jeito, produz as instituições necessárias a esta tarefa)191, 

aqueles considerados, e que se consideram, como as origens das principais ideias de uma 

 
190Idem, p. 208.   
191Por exemplo, em se tratando dos intelectuais de sociedades letradas, sobretudo contemporâneas, 

Bourdieu afirma que: “Em sua condição de sujeito social, o etnólogo mantém uma relação de 

familiaridade com sua cultura e, por esta razão, encontra dificuldades para tomar como objeto de 

pensamento os esquemas que organizam seu próprio pensamento. Quanto mais tais esquemas encontram-

se interiorizados e dominados, tanto mais escapam quase que totalmente às tomadas de consciência 

parecendo-lhe assim coextensivos e consubstancias à sua consciência.” (Idem, p. 204).   
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sociedade ou de um tempo, os pensadores; também neles um mecanismo social, na 

assimilação e reprodução “automáticas” de ideias, procede oscilando entre o que 

consideram, conscientemente, como pertencendo ao conjunto das ideias às quais 

herdaram de seus pares, ou que ajudaram a produzir, ou mesmo produziram, e as 

concepções sociais que lhe foram incutidas a sua revelia.    

 

 

“Sem dúvida o fato mais essencial aponta que os esquemas depositados sob a 

forma de automatismo somente são apreendidos sempre por intermédio de um 

retorno reflexivo, sempre difícil sobre as operações já efetuadas. Logo, podem 

reger e regular as operações intelectuais sem que sejam conscientemente 

apreendidos e dominados. Um pensador participa de sua sociedade e de sua 

época, primeiro através do inconsciente cultural captado por intermédio de 

suas aprendizagens intelectuais e, em especial, por sua formação escolar. Em 

outros termos, as escolas de pensamento poderiam conter pensamentos de 

escola de modo mais frequente do que possui.”192 

            

         

Uma conduta, adquirida muitas das vezes “impensadamente” (mesmo que se 

presuma o contrário; mas este “impensado” não é mecânico e sim resultado das relações 

entre cultura e sociedade, dentro e fora do indivíduo), que, pela força social, ou de seu 

conjunto simbólico, tende a se repetir. Um hábito, adquirido e não inato, que, mesmo 

não sendo em “moto perpétuo” (pois as sociedades mudam), tem o conforto exatamente 

de ser o resultado dos esquemas automáticos de pensamento – imaginem se a cada 

atitude, das mais cotidianas às mais complexas, tivéssemos que estar sempre refletindo 

sobre elas? Dentro do que chamaremos de “recipiente social”, e que nele nos 

encontramos, dos menores aos maiores (em escalas que podemos resumir como do 

grupo à sociedade, passando pela classe), e, obviamente, estes contendo aqueles, 

apresentamos uma quase rotina de costumes, usos e ideias que pertencem a estes 

“recipientes” (que entendemos como orgânicos; ou seja, como parte organizada e 

funcional de um sistema maior, também orgânico etc.). É claro que esta quase rotina 

comportamental do indivíduo em qualquer uma das escalas do “recipiente social”, em 

seu grau de automatismo, é mediada por níveis diferentes de autonomia que este 

indivíduo apresente; porém, todos, sem exceção, do indivíduo não letrado até o mais 

douto dos intelectuais, apresentam, neles incutidos, estes esquemas automáticos de 

pensamento.xii  

 
192Idem, p. 210.   
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“O princípio unificador e gerador de todas as práticas e, em particular, destas 

orientações comumente descritas como ‘escolhas’ ou ‘vocação’, e muitas 

vezes consideradas efeitos da ‘tomada de consciência’, não é outra coisa 

senão o habitus, sistema de disposições inconscientes que constitui o produto 

da interiorização das estruturas objetivas e que, enquanto lugar geométrico 

dos determinismos objetivos e de uma determinação, do futuro objetivo e das 

esperanças subjetivas, tende a produzir práticas e, por esta via, carreiras 

objetivamente ajustadas.”193 

 

 

Não queríamos nos valer de expressões que podem ser julgadas como um 

pouco subjetivas para um trabalho que, ao contrário, exige objetividade, de forma e 

conteúdo, em seu resultado final exposto, em um primeiro momento, à comunidade 

acadêmica; não obstante, “sistemas de disposição inconscientes que constitui o produto 

interiorizado das estruturas e que, enquanto lugar geométrico dos determinismos 

objetivos... tende a produzir práticas e... carreiras objetivamente ajustadas”, para nossas 

finalidades, é (e aí pedimos licença para valermos da expressão que poderá ser julgada 

como um pouco subjetiva) genial! Uma vez que estamos justamente procurando 

examinar – dentro das minuciosas obrigações acadêmicas de tal trabalho – o início da 

formação de um específico profissional-intelectual: um historiador, João Fragoso, que 

pertence a uma mesma geração de outros historiadores que procuram, com o avançar de 

suas carreiras, reformular profundamente os estudos da História colonial e monárquica 

brasileira, formando um grupo historiográfico também específico: o ART. Todos se 

formaram em um eixo geográfico-cronológico-institucional muito próximo e algumas 

vezes idêntico; realizaram inúmeros trabalhos em conjunto; compartilham (ou 

compartilharam) ideias teóricas acerca da História, no mínimo, semelhantes, e quando 

pensadas em conjunto, olhando designadamente para nosso passado, durante muito 

tempo, foram as mesmas etc.; ou seja, por fim, suas trajetórias profissionais, enquanto 

acadêmicos vistos em conjunto (e pode-se claramente ser verificado em seus escritos), 

foram as de um grupo específico, que apresenta uma linguagem própria. 

Partimos de considerações teóricas de Bourdieu sobre aspetos sociológicos 

maiores, as classes sociais e as sociedades, para chegarmos aos indivíduos, quando estes 

expressam, ao mesmo tempo, as práticas objetivas e as representações subjetivas de suas 

estruturas de classe presentes em suas sociedades. Portanto, em Bourdieu, o habitus, o 

 
193BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas... op. cit., 2007, pp. 201 e 202.  
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que ele define como tal, é, em linhas gerais, o habitus de classe; aquele elemento – 

diferente das perspectivas semióticas ou dos determinismos economicistas – que 

apresenta um conjunto complexo de manifestações estruturais presentes tanto na vida 

prática (típicas da base socioeconômica) quanto nas representações culturais 

(superestrutural ou simbólica) deste indivíduo, e que, portanto, podem ser analisadas 

enquanto um fenômeno social. 

Sociedade, indivíduo e seus níveis intermediários apresentando 

características estruturais de comportamento, econômicos e simbólicos, que, em resumo, 

por uma metodologia aplicada para se apreender o habitus, consente-nos descrever a 

origem social de um indivíduo, sua classe ou extrato de classe, bem como, no 

desenvolvimento de sua história pessoal ou, principalmente, pela sua trajetória 

profissional, em que grupo específico participa e atua, e quais as ideias, no caso de 

intelectuais, defende e procura reproduzir.  

Pierre Bourdieu foi um sociólogo que o estudo de seus escritos revela o 

quanto se interessava pela maneira como a sociedade serve-se do conhecimento formal, 

vindo notadamente das ciências e reproduzido pelo sistema de ensino (que, desde o 

início desta seção, estamos comentando). Em relação a esta abrangente instituição social, 

a de ensino, podemos dizer que, nas sociedades contemporâneas, como já afirmamos, ela 

tem o papel de manter vivas, pela reprodução entre as gerações que se sucedem (não no 

sentido, não problematizado, de uma “herança valiosa” transmitida às gerações futuras), 

aquelas concepções culturais que, dentre outras coisas, contribuem para a formação do 

habitus. 

Ainda em relação às instituições de ensino, Bourdieu dirá que, na verdade, 

elas não só reproduzem, na sociedade, seus aspectos culturais, como também e 

principalmente procuram manter, sem grandes alterações, a distribuição de seu “capital 

cultural” ou “simbólico” (este conjunto de valores que carregamos, oriundo de nossas 

vivências sociais, e que nos dão os significados, subjetivos, de nossa sociedade e que são 

capazes ou não, assim como o capital econômico – porém, de maneira diferente – de nos 

fornecer prestígio ou poder). Em contrapartida, este capital simbólico exerce uma função 

importantíssima na seleção escolar (de acordo com coisas como origem de classe etc.), 

sobretudo se abordamos a mercantilização de ensino, onde não só se trata da questão de 

quem pode pagar (e isso é relevante sim), mas também do capital simbólico que cada 
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indivíduo acumula em sua vida a partir de sua origem social. 

 

 

“Eis aí um dos mecanismos pelos quais o mercado escolar consegue impor às 

suas próprias vítimas o reconhecimento efetivo de suas sanções conseguindo 

dissimular a verdade objetiva dos mecanismos e dos requisitos sociais que as 

determinam. Bastando-lhe apenas laisser faire, isto é, permitir a livre ação das 

leis de transmissão cultural com vistas a assegurar a reprodução da estrutura 

de distribuição do capital cultural, o sistema de ensino se contenta em registrar 

a auto-eliminação imediata ou adiada (por exemplo, a composição de classes 

‘especiais’ para crianças das classes inferiores) ou a favorecer a eliminação 

através exclusivamente de uma pedagogia de privação eficiente capaz de 

mascarar sob as operações patentes de seleção a ação dos mecanismos 

tendentes a assegurar, de forma quase automática, (isto é, conforme as leis que 

regem qualquer modalidade de transmissão cultural) a exclusão de certas 

categorias de destinatários da mensagem pedagógica. Ao fazer tudo isso, o 

sistema de ensino dissimula melhor e de maneira mais global do que qualquer 

outro mecanismo de legitimação (por exemplo, quais seriam os efeitos sociais 

de uma limitação arbitrária do público a partir de critérios étnicos ou sociais), 

o aspecto arbitrário da delimitação efetiva de seu público, podendo assim 

impor de modo bem mais sutil a legitimidade de seus produtos e de suas 

hierarquias.”194 

         

 

Com tais concepções, quando aprofundadas, se pode também investigar o 

conjunto – e por isso de uma maneira mais generalizada – das funções sociais de práticas 

culturais diferentes (da escola básica – muitas das vezes partindo-se dela –, do ensino 

universitário, do entretenimento, dos registros literários de ficção etc.); entendo assim, a 

importância da cultura na sociedade de um modo geral (não somente como uma soma de 

indivíduos isolados; mas, principalmente, que compartilham um habitus, se pensarmos 

em suas classes, e capitais simbólicos específicos, se pensarmos em seus campos de 

atuação profissional, por exemplo), onde, obviamente, as relações dadas nos sistema de 

ensino estão incluídas, apontando-nos, de certa maneira, as origens das práticas culturais 

e como foram aplicadas e utilizadas socialmente. Mas não pensemos, erroneamente, que 

Bourdieu está considerando que o sistema de ensino simplesmente reproduz a estrutura 

da sociedade. 

Dentre muitas outras coisas, parece-nos, pela leitura que realizamos de seus 

escritos, que esteve sempre preocupado, primeiramente, em formular uma sociologia 

capaz de entender, de um modo geral, como, teoricamente, o conhecimento se dá. 

Contudo, em uma perspectiva metalinguística em relação à sua disciplina, igualmente 

 
194Idem, ibidem, p. 311.  
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em termos conjecturais, parece-nos que também se preocupou em entender como 

especificamente – relacionadas a sua preocupação geral – as relações sociais, culturais e 

de poder podem ser explicadas metodologicamente pela sociologia no interior de 

instituições, como as de ensino, que expressam, pela sua magnitude nas manifestações 

socioculturais, as bases do conhecimento. O Sistema educacional, assim como os outros 

sistemas sociais e culturais, apresenta, em suas características gerais que fazem parte da 

regulamentação estrutural da sociedade, códigos e sinais culturais, particulares e 

universais (e no caso do sistema de ensino, são os aspectos de manutenção, na 

sociedade, dos códigos predominantes), que nos permitem entendê-lo bem como os 

aspectos da sociedade dos quais participa etc. Daí, portanto, Bourdieu fornecer a seus 

próprios métodos sociológicos termos teóricos como habitus, “campo”, “capital 

simbólico” etc. – termos que também, como já anunciamos, estamos utilizando no 

entendimento de nosso objeto de estudo. 

Ao verificar nestes processos sociais as suas muitas manifestações culturais, 

dos indivíduos e de suas coletividades, Bourdieu verifica também as origens e a 

reprodução das distinções sociais (“capitais simbólicos” distintos, habitus diferenciados, 

níveis de poder desiguais entre os diferentes “campos”, mesmo que de uma mesma área 

afim etc., produzem diferenças sociais entre indivíduos e grupos e, concomitantemente, 

são resultados destas diferenças sociais; e por isso, nestas categorias conceituais 

estabelecidas por Bourdieu, podem ser examinadas tais diferenças sociais). Trata-se de 

uma teoria sociológica das “categorias organizacionais”, em bases neokantianas 

(realizamos os mais variados ajuizamentos, sobre, por exemplo, valores morais e 

estéticos; Kant preocupou-se, em sua filosofia do conhecimento, em analisa-los; daí a 

criação de suas “categorias”xiii), da percepção do mundo social – e o conteúdo destas 

categorias interfere na produção e reprodução desse mundo social. 

No interior do estabelecimento de uma sociologia do conhecimento social e, 

em termos metalinguísticos, da própria sociologia, Bourdieu estabelece também, como 

temos descrito, preocupações acerca do sistema de ensino e, avançando para seus 

diferentes níveis, situando dois campos distintos de atuação dos intelectuais, “o campo 

da produção em sentido estrito” (e aí temos, por excelência, o nível superior do sistema 

de ensino, o acadêmico) e seu oponente, “o campo da grande produção cultural” (que 

igualmente pode guardar, ou não, alguma relação com o nível universitário da 
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educação). O primeiro campo, dos estudos eruditos e científicos (no qual estão incluídos, 

obviamente, os historiadores do ART), produz (como a indústria de base ou de capital, 

mais pesada), em geral (além de atingir seus pares enquanto campo), para o segundo 

campo; e este, do jornalismo, da indústria cultural etc., produz (como as indústrias de 

bens de uso durável e não durável) principalmente para o grande público (o consumidor 

final, em seus diferentes níveis). 

O que Bourdieu destaca de muito interessante, é que, apesar de travarem 

uma relação de consumo (isto é, da aquisição, principalmente, da produção do primeiro 

pelo segundo campo), os dois campos competem entre si. Portanto, no que diz respeito 

especialmente ao campo restrito da produção intelectual, Bourdieu desmitifica a 

tradicional ideia de alguns sociólogos de que exista uma conciliadora “comunidade 

científica”; quando na verdade o que se tem, portanto, de fato, dentro de uma lógica de 

um mercado específico (o cultural-simbólico), é uma concorrência entre as disciplinas e 

áreas do saber e entre seus cientistas e acadêmicos. Esta concorrência (cujos 

procedimentos os componentes do ART dominam bem, como tentamos demonstrar em 

2014 e continuaremos depois desta tese) se dá pelo que ele definiu de “capital científico” 

– como complemento ao conceito ou, mais precisamente, categoria de “campo 

científico” (esta concorrência acabaria favorecendo o progresso da razão etc.). E 

pensando especificamente no corpo docente, sobretudo universitário, e desenvolvendo 

os temas das relações entre os campos de poder, intelectual e, especialmente, acadêmico, 

na busca destes pelo capital científico, Bourdieu acaba por fazer uma análise do 

academicismo, suas disputas, lutas etc., que muito nos interessa enquanto pesquisa 

historiográfica totalizante. 

 

 

“Homólogo del campo del poder, el campo universitario tiene su propia lógica 

y los conflictos entre las fracciones de clase cambian completamente de 

sentido cuando revisten la forma específica de un ‘conflicto de las facultades’ 

– para hablar en los términos de Kant –. Si los dos polos del campo 

universitario se oponen fundamentalmente según su grado de dependencia con 

respecto al campo del poder y a sus coerciones o a las incitaciones que éste 

propone o impone, las posiciones más heterónomas jamás son libres de las 

exigencias específicas de un campo oficialmente orientado hacia la 

producción y la reproducción del saber, y las posiciones más autónomas jamás 

se libran completamente de las necesidades externas de la reproducción 
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social.”
195

 

 

 

Assim sendo, e indicando uma teoria geral acerca dos dois campos da 

produção intelectual, e a atuação e a função de seus produtores culturais na sociedade, 

Bourdieu desenvolve uma concepção de que, resumidamente, transformações agudas nas 

ciências e nas artes, e em sua maneira de transmitir ou de conceber tais transformações, 

que podem se manifestar como novas ideias etc., que contrariam sobremaneira o que se 

tinha até então, pode gerar, por exemplo – dentre outras coisas –, novos campos que, 

dentro de uma mesma área, passam a competir com os que já estavam estabelecidos e 

consagrados etc.: é a “revolução simbólica” de Bourdieu. 

 

 

“Analisarei em outra parte a história das lutas que os pintores, e muito 

especialmente Manet, precisaram travar para conquistar sua autonomia contra 

a Academia; e o processo ao fim do qual o universo dos artistas deixa de 

funcionar como um aparelho hierarquizado e controlado por um corpo para 

constituir-se pouco a pouco como campo de concorrência pelo monopólio da 

legitimidade artística: o processo que conduz à constituição de um campo e 

um processo de institucionalização da anomia ao fim do qual ninguém pode 

colocar-se como senhor e possuidor absoluto do nomos, do princípio de visão 

e de divisão legítimo. A revolução simbólica da qual Manet é o iniciador 

abole a própria possibilidade da referência a uma autoridade última, de um 

tribunal de última instância, capaz de decidir todos os litígios em matéria de 

arte: o monoteísmo do nomóteta central (encarnado, por muito tempo, pela 

Academia) cede o lugar a concorrência de múltiplos deuses incertos. A 

contestação da Academia recoloca em andamento a história aparentemente 

acabada de uma produção artística encerrada no mundo fechado de possíveis 

predeterminados e abre exploração um universo infinito de possíveis. Manet 

arruína os fundamentos sociais do ponto de vista fixo e absoluto do 

absolutismo artístico (assim como arruína a ideia de um lugar privilegiado da 

luz, doravante presente por toda parte na superfície das coisas): instaura a 

pluralidade dos pontos de vista, que está inscrita na própria existência de um 

campo (e pode-se perguntar se o abandono, frequentemente observado, do 

ponto de vista soberano, quase divino, na própria escrita do romance não 

mantém uma relação com o aparecimento, no campo, de uma pluralidade de 

perspectivas concorrentes).”196 

  

 
195BOURDIEU, Pierre. Homo Academicus. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008. pp. 75 e 76. Referiu-se 

a Kant porque – além deste filósofo apreender, em parte, como já salientamos, o que define como 

“categoria” – o cita quando este demarca as diferenças e relações entre as “faculdades superiores” de um 

modo geral, a filosofia e os agentes do governo. “La clase de las facultades superiores (en cierto modo la 

derecha del parlamento de la ciencia) defiende el estatus del gobierno; sin embargo, debe haber también en 

una constitución libre, como debe serlo aquella en la que se trata de la verdad, un público de oposición (la 

izquierda), la banca de la facultad de filosofía, pues, sin el examen o las severas objeciones de ésta, el 

gobierno no estaría suficientemente informado sobre aquello que puede serle útil o perjudicial. E. KANT 

[apud Bourdieu, idem da referência desta citação], El conflicto de las facultades” (Idem, p. 53).      
196BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte... op. cit., pp. 153 e 154 – grifo nosso.    
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Não concebemos que Fragoso e os demais membros originais do ART, 

Florentino, Fátima e Bicalho, tenham constituído, enquanto formadores de um grupo 

historiográfico específico, um novo campo intelectual ou acadêmico. Eles atuam em um 

grande campo intelectual, particularmente acadêmico, que podemos determinar como 

composto por historiadores brasileiros contemporâneos (no mínimo doutores e autores 

de publicações, artigos, livros etc.) e que atuam profissionalmente como professores das 

principais universidades, sobretudo públicas, dos mais importantes centros urbanos, e 

como pesquisadores financiados pelos principais organismos de fomento de que 

dispomos em nosso país. Este grande contingente de historiadores, que acabamos de 

demarcar, tende, cada um deles, a se reconhecer como tal; e, enquanto pertencendo ao 

que Bourdieu definiu como “o campo da produção em sentido estrito”, influencia o 

campo de produção cultural (intelectuais jornalistas e ligados às artes em geral) e 

inclusive outros historiadores e professores de história que não se enquadram neste 

campo, restrito, da produção historiográfica. 

Nesse campo da historiografia brasileira contemporânea, sendo mais exato, 

João Fragoso e seus primeiros companheiros de formação, que desenvolverão o ART, 

atuam no que interpretamos como um “subcampo” desta historiografia, o dos 

historiadores que especialmente a partir de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda 

e Caio Prado Júnior. (mas neste momento ainda não tinha campo algum) debruçam-se 

principalmente sobre a colonização portuguesa – e indo, no máximo, ao nosso período 

monárquico. No desenvolvimento histórico deste “subcampo”, percebe-se, com o tempo, 

certa predominância das correntes marxistas, que, segundo entendemos, chega ao seu 

auge com o estabelecimento acadêmico dos estudos de Fernando Novais. 

Não afirmaremos que estes historiadores marxistas brasileiros 

contemporâneos, que se dedicaram ao estudo de nossos temas coloniais, formaram um 

campo ou um subcampo específico (não havia uma organicidade funcional que os 

articulava em conjunto enquanto uma comunidade acadêmica); eles atuaram sem 

necessariamente compor um grupo (que com o tempo vai se formando) em disputa 

contra as outras correntes historiográficas, no “subcampo” que acabamos de demarcar. É 

justamente contra esta corrente historiográfica marxista, de Caio Prado a Fernando 

Novais (e os historiadores que por eles foram influenciados ou orientados), dentro do 

“subcampo” dos estudos coloniais, que João Fragoso (pós-marxista – mas já aqui 
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fazendo um marxismo um tanto quanto distinto, por exemplo, do paulista) e o ART se 

levantarão formando um grupo de pesquisa que tentará propor novas ideias, para as 

nossas origens enquanto nação, dentro da concepção de Bourdieu de “revolução 

simbólica” (mesmo que não tenham formado um novo “campo”). 

A título de ilustração, temos dois questionamentos: primeiro, estabelecida 

esta tentativa de “revolução simbólica” por parte do ART, foi ou não eficiente em seus 

propósitos?xiv Segundo, em verdade, em que extensão tais “ideias novas” perdiam, ou 

ganhavam, em originalidade para posições teóricas que, divergindo dos marxistas (quiçá 

com outras razões), foram apresentadas por historiadores que lhes precederam (como, 

dentre outros exemplos, Amaral Lapa, historiador da UNICAMP197)? Por ora, não 

responderemos de forma específica e precisa a estas questões, mas continuaremos a 

pensar nas suas relações com a formação da ciência e do cientista, em sua sociedade. 

 

 

“Quais são os usos sociais da ciência? É possível fazer uma ciência da ciência, 

uma ciência social da produção da ciência, capaz de descrever e de orientar os 

usos sociais da ciência? Para ter condições de responder a essas questões, 

devo começar por lembrar algumas noções, como condições para uma 

reflexão combativa, e em particular a noção de campo, da qual evocarei 

rapidamente a gênese.”198  

 

 

Ao levantar questões acerca das relações sociológicas entre sociedade e 

ciência, Bourdieu em muito nos é útil em nossas pesquisas, que se apresenta, em termos 

gerais, como bibliográfica e, sendo mais específicos, historiográfica. Exatamente por 

considerarmos válidas tais considerações, que mais acima utilizamos a noção de campo 

para enquadrar nosso objeto de estudo, sobretudo quando do seu amadurecimento. 

Noção concebida para se poder aplicar, dentre outros espaços sociais, aos mais variados 

círculos intelectuais e profissionais. Bourdieu esclarece, em se tratando, sobretudo, dos 

mais variados aspectos dos campos intelectuais, que todas as áreas do saber ou das 

produções cultuais, que seriam, portanto, os tais “campos”, como os da filosofia, da arte, 

da história, da literatura etc., têm, como já esclarecemos aqui, sua própria história e 

 
197Para Lapa, em resumo, conceber a existência de um sistema colonial na economia brasileira, incluído 

sua “crise”, requer, pelo menos, que levemos em conta as variações dos seus âmbitos comerciais, externo 

e interno. V. in: LAPA, José Roberto do Amaral. Economia Colonial. São Paulo: Editora Perspectiva, 

1973; idem. O Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Brasiliense, 1982.        
198BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais da Ciência... op. cit., pp. 18 e 19.     
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como tais podem ser objetos de estudos científicos. 

Em cada um destes campos específicos (que também são “regiões” de 

disputas de ideias), sempre vamos encontrar um antagonismo de posturas conceituas – 

que podem até ser dicotomias inconciliáveis – acerca da natureza do conteúdo teórico do 

próprio campo, disciplina, área do saber, ou uma manifestação artística qualquer etc., 

que Bourdieu divide em internas (“internalistas”) e externas (“externalistas”). A primeira 

postura, a interna, é aquela que quem a postula, em um resumo muito limitador, acredita 

que os textos produzidos sobre os assuntos do campo se bastam como fonte de 

explicações sobre eles mesmos (porque a apreensão, formal, que realizamos das coisas 

seriam inscrições argumentativas). Para Bourdieu, a origem desta tendência, na França, 

vem da semiologia; e a partir de sua origem e difusão no mundo atual, este fetiche 

ganhou o nome de pós-modernismo. 

 

 

“Grosso modo, há de um lado, os que sustentam que, para compreender a 

literatura ou filosofia, basta ler os textos. Para os defensores desse fetichismo 

do texto autonomizado que floresceu na França com a semiologia e que 

floresce hoje em todos os lugares do mundo como que se chama de pós-

modernismo, o texto é o alfa e o ômega e nada mais há para ser conhecido, 

que se trate de um texto filosófico, de um código jurídico ou de um poema, a 

não ser a letra do texto. Esquematizo um pouco, mas bem pouco.”199 

 

 

A outra tendência, a externa, que entendemos, em certa medida, como 

capitaneada pelos marxismos (não todos), procura contextualizar o texto (ou a forma 

como o conteúdo que foi produzido é exposto) como um procedimento ou regra 

inquestionável; além de colocar em contato, obrigatoriamente, a produção cultural 

(pensando ciência, filosofia e arte, todos, como produtos da cultura) do campo específico 

com seu momento histórico, leva também em consideração, para esta produção, as 

relações sociais e econômicas da origem de classe de seus produtores. 

 

 

“Quanto à análise externa, quer pense as obras culturais como simples reflexo 

quer como ‘expressão simbólica’ do mundo social (segundo a fórmula 

empregada por Engels a propósito do direito), relaciona-as diretamente as 

características sociais dos autores, ou dos grupos que lhes eram os 

destinatários, declarados ou hipotéticos, que elas supostamente exprimem. 

Reintroduzir o campo de produção cultural como universo social autônomo e 

escapar à redução operada por todas as formas, mais ou menos refinadas, da 

 
199Idem, ibidem, p. 19 – grifo nosso.  
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teoria do ‘reflexo’ que sustenta as análises marxistas das obras culturais, e em 

particular as de Lukacs e Goldmann, e que jamais é enunciada 

completamente, talvez porque não resistiria à prova da explicitação.”200 

 

  

Esta oposição, como foi dito, aplica-se a todos os campos formais do 

conhecimento ou das artes. Especificamente em termos do campo científico, Bourdieu 

notou que existe uma determinada tradição histórica; e que esta tem uma profunda 

semelhança com a tradição da filosofia. Ainda que também dirija alguma crítica ao 

marxismo (tendência “externalista” – que diremos predominantemente ligada às práticas 

dialéticas), dirá Bourdieu que o, digamos, costume intelectual dos “internalistas” (que 

diremos predominantemente ligados a práticas hermenêuticas) tende a repetir certa 

concepção do conhecimento formal de que a ciência por si mesma é capaz de produzir e 

se reproduzir sem a necessidade de interferências exógenas (“a partenogêneses” da 

ciência, uma tendência que teria sido originado na França, etc.201). 

Para Bourdieu, a sua compreensão de campo veio para sanar esta ideia de 

uma existência autóctone da ciência por parte de muitos cientistas; como, igualmente, 

evitar o outro extremo que seria conceber a ciência – ou outra área qualquer da produção 

cultural – como totalmente atrelada, sem qualquer espaço, mínimo que seja, de 

autonomia em relação ao conjunto externo da sociedade e suas pressões. Neste último 

caso, Bourdieu chama esta postura, sobretudo quando exagerada e radical, de somente 

atrelar o texto de uma produção cultural ao seu contexto, de “erro do curto-circuito”202. 

Para ambos os casos ele dá uma posição intermediária; um universo que fica 

a meio caminho das pressões, “internas” ou “externas”, sobre a área da produção cultural 

(tal como expomos no título desta seção: “teorização sobre as relações entre o interior 

(subjetivo) e o exterior (objetivo) na formação intelectual de indivíduos e grupos”). É o 

que ele chama de campo; o campo literário, o campo artístico, o campo jurídico, o 

campo científico etc. E é neste universo que estão encaixados as instituições e seus 

indivíduos atuantes na produção, reprodução e transmissão cultural do conhecimento ou 

atividade de seu campo. Este, por ser um orbe social próprio – ainda que inserido em 

mundo global, que lhe cerca, maior – tem lá suas intrínsecas leis, com um variado grau 

 
200BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte... op. cit., p. 230.  
201Idem. Os Usos Sociais da Ciência... op. cit., p. 20.  
202Idem, ibidem.  
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de peculiaridade a serem respeitadas. 

Com a ideia de campo, portanto, Bourdieu procura dar conta destes 

“microcosmos” específicos da produção cultural, nas artes ou ciências etc. Em 

comparação ao “macrocosmo” (em resumo, o mundo social, maior e externo, que lhe 

cerca), estes microcosmos, ou campos, têm suas próprias leis; e que por isso não são 

necessariamente as mesmas do macrocosmo (contudo, obviamente, não são totalmente 

autônomas etc.). Por ser um “pedaço”, particular em termos de produção cultural ou 

intelectual, do mundo social mais abrangente, e também por possuir, como já foi 

repetido inúmeras vezes, suas regras formais e informais próprias, o campo goza de uma 

relativa autonomia em relação ao mundo externo. 

Para Bourdieu, as questões mais significativas em relação à concepção de 

campo são exatamente aquelas que se dirigem ao grau de autonomia deste em contato 

com o mundo externo – grau este que é de difícil mensuração; contudo, esta “medição” 

se mostrará extremamente necessária caso queiramos comparar as diferenças de 

autonomia entre os diferentes campos. Atrelado a esta diferença, temos também as 

questões sobre a natureza das pressões externas exercidas – com menor ou maior coação 

– sobre o campo: “créditos, ordens, instruções, contratos”; pressões que “só se exercem 

por intermédio do campo, são matizadas pela lógica do campo”.203 

Se os campos gozam de relativa autonomia e, ao mesmo tempo, sobre eles 

são exercidas determinadas pressões, é necessário que se pergunte, em contrapartida, 

como se manifestam e se caracterizam as resistências dos campos quando se defendem 

destas pressões. O grau de autonomia deste microcosmo social pode ser aferido pelos 

mecanismos de resistência deste – que lhe permitem adotar tão somente suas próprias 

deliberações – em relação às pressões do macrocosmo, como sua capacidade de 

“refratar”; isto é, retraduzir a partir de suas concepções as demandas externas. E quanto 

maior for a autonomia do campo mais ele pode refratar determinadas demandas 

exógenas, ao ponto, às vezes, destas ficarem quase que irreconhecíveis em relação a sua 

origem. Logo, percebe-se que Bourdieu evita as limitações, no extremo, tanto de uma 

hermenêutica semiótica quanto de um determinismo estrutural economicista. “Em outras 

palavras, é preciso escapar à alternativa da “ciência pura”, totalmente livre de qualquer 

 
203Idem, pp. 21 e 22. 
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necessidade social, e da “ciência escrava”, sujeita a todas as demandas político-

econômicas.”204 

Temos também, obviamente, o contrário; isto é, aqueles campos com baixa 

autonomia, em que as normas de conduta, em sua maioria, vêm de fora: campos 

“heteronômicos”. Dentre as pressões sofridas de fora para dentro, que são problemas, 

sobretudo para estes tipos de campo, é a política a que mais se evidencia como tal, 

exercendo, pois, uma pressão do tipo direta sobre o campo. Por conseguinte, para 

Bourdieu: 

 

 

“Isso significa que a ‘politização’ de uma disciplina não é indício de uma 

grande autonomia, e uma das maiores dificuldades encontradas pelas ciências 

sociais para chegarem à autonomia é o fato de que pessoas pouco 

competentes, do ponto de vista de normas específicas, possam sempre intervir 

em nome de princípios heterônomos sem serem imediatamente 

desqualificadas”.205 

  

 

Acreditamos que este seja um dos pontos de maior relevância – também um 

dos mais polêmicos – da análise de Bourdieu. Ele acredita na tendência, inversamente 

proporcional, de que quanto mais bem-sucedida for a interferência no fazer científico do 

campo por interesses externos políticos (incluindo a destreza de seus membros em 

aplicar o que vem destes interesses), sejam eles de direita ou de esquerda, menor será o 

grau de autonomia deste campo. 

 

 

“Se você tentar dizer aos biólogos que uma de suas descobertas é de esquerda 

ou de direita, católica ou não católica, você suscitara uma franca hilaridade, 

mas nem sempre foi assim. Em sociologia, ainda se pode dizer esse tipo de 

coisas. Em economia, evidentemente, pode-se também dizer isso, ainda que os 

economistas se esforcem por fazer crer que isso não é mais possível.”206 

  

  

Todo campo, como o científico, é um espaço de luta por conservação ou 

transformação no interior dele (e iremos incluir o que demarcamos como “subcampo”). 

E o peso de cada agente diferente dentro do campo, indivíduo, grupo ou instituição, tem 

seu valor específico; e este valor quando muito maior, de um agente em relação aos 

 
204Idem, p. 21.  
205Idem, p. 22.   
206Idem.  
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demais, acaba por determinar certa preponderância dentro do campo. É esta 

preponderância, ou poder, que, além de ditar um padrão de comportamento (inclusive 

expurgando os muito diferentes a este padrão), se quer ou não manter (por exemplo, no 

subcampo por nós demarcado, os historiadores do ART têm procurado substituir o 

padrão interpretativo dado pela crítica marxista à nossa colonização mercantilista pela 

ideia de pertencimento do Brasil colônia, ou América Portuguesa, ao Império 

Ultramarino Português207). Bourdieu acrescenta que estas relações cruciais e normativas, 

estabelecidas pelos agentes do campo, que envolvem sujeição e domínio de uns sobre 

outros, acabam criando um arcabouço que é a própria caracterização geral do campo: “a 

estrutura das relações objetivas”; determinante para os agentes sobre suas possibilidades 

e limitações no campo. 

Nesta estrutura, temos as posições que cada agente ocupa dentro do campo. 

E esta posição funcionaria como um guia para suas decisões e deliberações, orientando-

o. Desta maneira, se queremos entender ou conhecer determinado agente, temos que 

olhar primeiro para a posição que ocupa dentro do campo. 

 

 

“Isso significa que só compreendemos, verdadeiramente, o que diz ou faz um 

agente engajado num campo (um economista, um escritor, um artista etc.) se 

estamos em condições de nos referirmos à posição que ele ocupa nesse 

campo, se sabemos ‘de onde ele fala’, como se dizia de modo um tanto vago 

por volta de 1968 – o que supõe que pudemos e soubemos fazer, previamente, 

o trabalho necessário para construir as relações objetivas que são constitutivas 

da estrutura do campo em questão – em vez de nos contentarmos em nos 

reportar ao lugar que supostamente ele ocupa no espaço social global, o que a 

tradição marxista chama de sua condição de classe.”208 

 

 

A estrutura do campo é formada pela soma de todos os níveis de importância 

que cada agente tem neste campo. E cada nível de importância, por sua vez, na média 

geral de todos os níveis ou pesos, tem um impacto, maior ou menor, na constituição 

dessa estrutura. O padrão geral estruturante é o que Bourdieu chamou de “capital 

científico”, quando se trata de um campo intelectual e acadêmico. É ele que, no fim das 

contas, define a posição e o peso do agente nas relações estruturais objetivas em tais 

 
207E, obviamente, uma coisa ou outra: crítica econômica à exploração externa ou contemporização de um 

pertencimento político cultural àquilo que, portanto, não seria mais externo simplesmente, pode estar nos 

repercutindo até hoje.  
208BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais da Ciência... op. cit., pp. 23 e 24 – grifos nossos.xv  
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campos. A distribuição deste capital científico entre os agentes, por sua vez, é realizada 

em um determinado momento da história da formação do campo (que poderá com o 

tempo, evidentemente, sofrer alterações). Desta feita, o “capital científico”, portanto, é 

aquele que é a medida ou o parâmetro de mensuração tanto da posição do indivíduo no 

campo bem como sua atuação, contra ou a favor, acerca da pressão que recebe do 

conjunto deste capital científico, em seu campo: 

 

“Essa estrutura é, grosso modo, determinada pela distribuição do capital 

científico num dado momento. Em outras palavras, os agentes (indivíduos ou 

instituições) caracterizados peto volume de seu capital determinam a estrutura 

do campo em proporção ao seu peso, que depende do peso de todos os outros 

agentes, isto é, de todo o espaço. Mas, contrariamente, cada agente age sob a 

pressão da estrutura do espaço que se impõe a ele tanto mais brutalmente 

quanto seu peso relativo seja mais frágil. Essa pressão estrutural não assume, 

necessariamente, a forma de uma imposição direta que se exerceria na 

interação com a ordem, ‘influencia’ etc. 

(...) 

Disse que aquilo que define a estrutura de um campo num dado momento é a 

estrutura da distribuição do capital científico entre os diferentes agentes 

ingressados nesse campo. Muito bem, dirão, mas o que você entende por 

capital? Só posso responder brevemente: cada campo e o lugar de constituição 

de uma forma específica de capital. Como estabeleci já em 1975 (a lembrança 

das datas, quer dizer, das prioridades de descoberta, é necessária, às vezes, 

para se proteger contra as malversações, sobretudo quando elas se 

acompanham de deformações destinadas a dissimula-las), o capital científico 

é uma espécie particular do capital simbólico (o qual, sabe-se, e sempre 

fundado sobre atos de conhecimento e reconhecimento) que consiste no 

reconhecimento (ou no credito) atribuído pelo conjunto de pares-concorrentes 

no interior do campo científico.”209 

    

 

Estamos concebendo e demarcando, especificamente, João Luis Ribeiro 

Fragoso como pertencendo a um determinado “subcampo”, o dos historiadores 

brasileiros contemporâneos especializados em história colonial brasileira. “Subcampo” 

este que pertence ao “campo” dos historiadores brasileiros em geral (na verdade, 

esclarecendo, não estamos procedendo ao estabelecimento de uma “genética” definidora, 

específica e precisa, acerca dos campos intelectuais e científicos brasileiros, demandaria 

mais pesquisa empírica etc., estamos apontando teoricamente as possibilidades), de 

intelectuais acadêmicos e professores universitários (quem sabe, em verdade, tal 

“campo” seja um subcampo também de algum ramo intelectual mais amplo, ligados 

 
209Idem, ibidem, pp. 24 e 26. Já fizemos referência neste capítulo de parte desta citação; estamos 

conscientes. Não se trata de um lapso, a repetição, agora ampliada, foi necessário ao raciocínio 

desenvolvido neste momento. 
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principalmente às ciências humanas etc.). Talvez, então, estas duas circunscrições 

“geosocial” sejam um tanto quanto imprecisas; ou estejam dentro de outros 

enquadramentos sociais – “campos” – diferentes ou mais amplos. Mas a princípio, o que 

mais interessa-nos, metodologicamente, é entender a atuação social de João Fragoso, 

notadamente enquanto um determinado profissional-historiador em relação ao conjunto 

de historiadores brasileiros que se debruçaram ou debruçam-se sobre o nosso passado 

colonial; e por isso nesta tese estamos mais atentos aos primeiros anos de sua formação. 

Desta maneira, a partir do “ferramental” bourdieusiano, estamos construindo 

um modelo ou padrão teórico, intelectualmente circunscrito, em que podemos inserir o 

comportamento profissional de Fragoso, suas duas fases, cotejado a seus pares que 

compartilham de um mesmo tema (em diferentes posições hierárquicas de poder no 

“subcampo”), sendo estes aliados ou concorrentes; e tal procedimento nos permite ter 

um olhar mais atento a essência da produção acadêmica do intelectual João Fragoso. 

Contudo, não podemos, em contrapartida, imaginar este exemplo teórico de uma 

“comarca” científica como sendo uma “bolha” totalmente impermeável às influências 

externas. 

É um espaço social, dentro do espaço social maior que é a sua sociedade; 

uma “célula” (ou um “tecido” ou “órgão”)210 que reúne indivíduos e instituições unidos 

por atividades peculiares e afins. Consequentemente, por sua peculiaridade de ações, que 

dá organicidade sistêmica a esta estrutura, guarda relativa autonomia, mas que cuja 

“membrana plasmática”, seu limite em relação ao seu mundo social exterior, é 

responsável por filtrar o que sai ou entra neste “campo”. O critério deste filtro social 

específico é a relação de força do que constrói enquanto ciência (o conjunto de seu 

“capital científico” ou mesmo partes importantes dele, e lembrando que o “capital 

científico” é um tipo especial de “capital simbólico”) em contato com os valores e 

ideias, em conjunto ou em pedaços, da sociedade que lhe contém, aceitando-os, 

reforçando-os, reformulando-os ou mesmo negando-os (valendo para os dois lados da 

“membrana”). 

Pensando nosso objeto de modo totalizante, nas décadas de 80 e 90 do século 

 
210Só para esclarecer, com este exemplo não estamos nos valendo de nenhuma metodologia do tipo 

positivista, é somente para ilustrar, em exemplo etc.   
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passado, João Fragoso é um historiador que, começando a atuar enquanto especialista 

principalmente em história econômica colonial brasileira (incluindo o período 

monárquico brasileiro), ingressa em um seleto espaço social composto de historiadores e 

professores universitários (sobretudo de universidades públicas). Desde o início da 

década anterior, este espaço social específico, tendo como um de seus principais 

expoentes Fernando Antonio Novais e a defesa de sua tese de doutoramento em 1973 

(Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808)211), vinha 

procurando aperfeiçoar os métodos científicos da pesquisa sobre o período colonial.212 

Portanto, sua adesão intelectual e profissional a tal limite socioespacial se dá em 

momento que o “subcampo” em questão tem, em certa medida, formulada uma ideia 

geral, crítica, deste passado. 

E sob este peso conceitual (de grande influência do materialismo histórico) 

que Fragoso dá seus primeiros passos em seu novo e objetivo espaço social (que aqui 

estamos vendo com mais atenção). Seu “capital científico” de início era diminuto; 

portanto, para ingressar neste “subcampo”, precisou apoiar-se em teorias hegemônicas 

que conferiam este maior “capital” aos que em tal “subcampo” tinham mais “poder 

simbólico”, pois em consonância, exatamente, com o que predominava em termos de 

“capital simbólico” ou “científico”, calcado, este “capital”, em bases teórico-

metodológicas marxistas. Foi aí, portanto, que Fragoso defende em 1983 uma 

dissertação sobre história econômica alicerçada e instrumentalizada em teorias 

econômicas marxistas, cujo objeto (a cafeicultura escravista de Paraíba do Sul – RJ) tem 

como ponto de partida cronológico o período colonial (1650). 

Fragoso, contudo, não faz este ingresso, pressionado pelo peso teórico 

majoritário, por alguma espécie de movimento consciente da “astúcia” ou coisa do tipo. 

Trata-se dos “esquemas automáticos de pensamento” preconizados por Bourdieu, dentre 

outros, em A Economia das Trocas Simbólicas, que citamos mais acima. Tal 

“automatismo” de conduta científica possibilitou a Fragoso opções estratégicas para sua 

carreira sem que precisasse ser, tal como também teoriza Bordieu em Os Usos Sociais da 

 
211NOVAIS, Fernando Antônio. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777–1808). 7ª 

edição, São Paulo: Hucitec, 2001. 
212Mas não podemos nos esquecer de que esta historiografia colonial dos anos 1970 só pôde alçar voo por 

estar em “ombros” de intelectuais, que os antecederam em tais estudos, do “quilate” de Gilberto Freyre, 

Caio Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda etc.    



162 

 

Ciência (igualmente já citado aqui), “calculista” e “cínico”. Participando da “aposta” do 

que estava em “jogo” no “subcampo” que adentrara, houve, previamente, uma espécie 

de “naturalização” do que fora introduzido e assimilado (o habitus) por Fragoso 

enquanto opções teórico-metodológicas desde, com certeza, a graduação, cursada na 

UFRJ entre 1976 e 1979. 

Neste aspecto amplo, Bourdieu, e suas teorias acerca das relações entre o 

interior e o exterior na formação intelectual dos indivíduos e grupos, ajuda-nos a 

entender que a produção acadêmica do historiador João Fragoso é mais do que a livre 

vontade deste indivíduo. Ambos, indivíduo e historiador, amalgamados, obviamente, em 

um só, recebem influências ora da sociedade externa a seu campo, o que formou seu 

habitus de classe, ora recebe pressão de seu campo profissional-intelectual de atuação. 

Esta influência-pressão, por mais forte que seja, não é uma ação mecânica e absolutista, 

nem totalmente refratária a contrapartida de quem a recebe. Contudo, o quantum da ação 

ou reação de indivíduos ou grupos em relação à influência-pressão de suas sociedades 

ou “campos” específicos dependerá da correlação de forças dos envolvidos: indivíduos e 

grupos no contato com sociedades e “campos”. 

Fragoso, entre 1979 e 1986, como todo o recém-chegado a um determinado 

“campo”, estava mais suscetível a receber pressão do que o contrário. Contudo, no 

decorrer de sua bem-sucedida carreira, foi sendo capaz de também injetar preceitos nos 

preceitos que seriam, por sua vez, a pressão que os demais integrantes, novos ou antigos, 

receberiam e recebem. É este caminhar de Fragoso, da formação enquanto mestre em 

História Social em 1983 até o reconhecimento que hoje tem, que estamos analisando 

criticamente já algum tempo. Conquanto a palavra “caminho” estar intimamente 

relacionada ao Grego e significar, nesta língua de Heródoto, methodos, e decompondo 

esta última temos o prefixo “meta”, pelo interior de, através de, por meio de etc., e o 

radical “hodos”, trajetória, via, trânsito, caminho etc.; portanto, recorrer a um “método” 

é, primordialmente, orientar seu trajeto e pelo meio dele atingir a meta, alcançar o 

objetivo projetando-o para frente, para o futuro. Logo, nosso método de pesquisa 

totalizante (ou o nosso caminho, ampliado, pelas fontes bibliográficas de nossa 

dissertação de 2014, desta tese e do que depois continuaremos a investigar) tenta 

entrecruzar-se à trajetória-caminho (ou a metodologia profissional da carreira de um 

acadêmico) do historiador João Luis Ribeiro Fragoso para apreender a lógica que 
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presidiu a sua produção intelectual, seus objetivos, razões e porquês, seu teor teórico, 

suas influências e peso etc. 

 

 

1.3.2. Antonio Gramsci: mudanças estruturais socioeconômicas promovendo 

alterações nas relações entre as classes sociais e a formação de seus 

intelectuais  
 

 

Como dito em seções anteriores deste capítulo, na relação entre “método” (o 

percurso) e “metodologia” (a escrita científica deste percurso), ancoramo-nos em alguns 

teóricos, aliás, em algumas de suas teorias, para alicerçarmos o nosso processo, por 

exemplo, de como utilizar as fontes nesta pesquisa, para delas se tirar as conclusões 

necessárias. 

No que diz respeito ao que entendemos como “Historiografia”, formulamos 

uma definição que em boa parte foi tributária, reforçando, de definições antes ditas por 

Aróstegui, Fontana e Arruda. Em coparticipação, teórico-metodológica, a essa definição 

que formulamos sobre a Historiografia, buscamos o entendimento social que Pierre 

Bourdieu dá a formação cultural de um intelectual, que acontece para além de supostos 

talentos individuais deste intelectual etc. Assim o fizemos porque nossa tese 

historiográfica foca, em especial, no trabalho de um historiador, por acreditarmos que 

sua produção acadêmica, além do grande volume, é uma das mais significativas (senão a 

mais) de um conjunto de obras que compõem a tendência historiográfica que aqui, com 

maior amplitude, contemplamos criticamente (a do ART). Contudo, com o amparo de 

Bourdieu, não esgotamos, metodologicamente, nosso olhar historiográfico e 

contextualizado para a formação e trajetória sociocultural de nosso intelectual em 

questão neste trabalho. Fomos, igualmente, buscar apoio em outro teórico que reputamos 

equivalente importância: Antonio Gramsci, por seu olhar socioeconômico (apoiado na 

luta de classes) e político-cultural (ideologia hegemônica) no que diz respeito à 

formação de um intelectual qualquer, que ultrapassa, da mesma maneira, o indivíduo e 

lastreia-se nas classes sociais. 

Concebemos que entender os pormenores dos meandros sociais, e históricos, 

capazes de influir nas formações culturais de certas coletividades é um passo 

fundamental para se formular elucidações que procurem dar conta de aspectos gerais das 
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“escolas”, “correntes” ou “tendências” historiográficas específicas e/ou de seus 

membros. Daí a necessidade de não somente ter um conceito do que entendemos como 

Historiografia, como igualmente saber encaixar, neste conceito, como inferimos, no 

mínimo, a formação dos historiadores apreciados, portanto, por dentro deste conceito. 

Por esse motivo foi importante buscar apoio nestes dois grandes intelectuais que já se 

debruçaram exaustivamente na formulação de teses que deem conta de tais formações. 

Da mesma maneira que apresentamos as teorias de Pierre Bourdieu, procederemos a 

uma razoável apresentação e discussão do que disse Antonio Gramsci acerca de que 

como se dá a constituição cultural de um intelectual ou grupo de intelectuais de uma 

mesma formação social. Contudo, todos sabem o quanto a história da trajetória política 

de Gramsci interferiu, dialeticamente, em suas formulações teóricas; ao ponto de não 

podermos desprezar tal relação. Por conseguinte, em nossa apresentação e discussão da 

obra de Gramsci, no tocante à formação dos intelectuais, ainda que o que nos interessa é 

seu aspecto científico, teremos de traçar parte desta relação entre a história da sua 

militância política (tendo o cuidado para que esse aspecto não venha, de alguma 

maneira, afetar nossas conclusões) e as formulações de suas teorias sociais. 

Cabe-nos agora, contudo, esclarecer por que estabelecemos uma 

aproximação teórico-metodológica entre Pierre Bourdieu e Antônio Gramsci. Como 

temos afirmado, nossa perspectiva de trabalho totalizante tem sido, desde o nosso 

mestrado, o de traçarmos uma análise crítica; e no que diz respeito ao contexto histórico 

de nosso objeto de estudo, o método crítico, assim sendo, tem podido remeter-nos a um 

olhar fixo e demarcado deste objeto e aí está se podendo também compreender, em uma 

condução conceitual “gramsciana” associada à “bourdieusiana”, como que as relações 

entre o campo intelectual específico de João Fragoso e seu grupo (que pertencem, não se 

pode esquecer, à determinada origem de classe) e o poder que o Estado tem para 

controlar os fomentos do “capital científico” (aquele que proporciona aos cientistas, 

especialmente os das ciências humanas, contribuírem na produção dos “capitais 

simbólicos”, que tanto importam aos que comandam o Estado) empreenderam no ART 

uma espécie de coerção que teve como consequência um determinado fluxo no tempo, 

na carreira acadêmica de seus membros, do qual o resultado fundamental foi um projeto 

conceitual renovado para as origens brasileiras. 

Ainda procurando justificar a assimilação, em nossa metodologia, entre 
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Gramsci e Bourdieu, apoiar-nos-emos no marxismo do sociólogo britânico Michael 

Burawoy (hoje professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley). No livro O 

Marxismo Encontra Bourdieu213, imaginou possíveis “diálogos” entre marxistas de peso 

– Marx, Engels e Gramsci – e Pierre Bourdieu. Burawoy afirma haver muitas coisas em 

comum entre Bourdieu e Marx; todavia, um dos traços mais importantes é que uma das 

distâncias entre Marx e Bourdieu avizinha este de Gramsci, pois que os dois, 

diversamente de Marx, aprofundaram-se mais nas análises da “superestrutura”, para 

Gramsci, ou no “capital simbólico”, para Bourdieu. 

No que diz respeito aos aspectos sociais da dominação de uns sobre os 

outros, em uma mesma sociedade, poder ou autoridade não necessariamente consciente 

ou explicitamente político (mas não desvinculado, obrigatoriamente, desta relação), 

tanto Gramsci como Bourdieu têm o mérito de desmitificar possíveis naturalizações 

deste processo cultural, de inegáveis bases socioeconômicas e ligado às subjetividades 

coletivas (“se existe alguma questão que perpasse toda a sua obra, esta é o tema do 

desmascaramento da dominação, sobretudo a análise da dominação simbólica – a 

dominação que não é reconhecida como tal”214). Contudo, lendo com atenção o que diz 

Burawoy, se para Gramsci sua militância política, enquanto revolucionário, o impele a 

um otimismo quanto a possibilidade de classes subalternas rejeitar e superar a 

dominação que lhes é imposta, no caso de Bourdieu, entretanto, um homem da 

academia, preocupado, talvez, menos em empreender transformações políticas e mais 

atento ao rigor científico (isso não quer dizer que enquanto ser político, fora da 

academia, não se interessasse por assuntos políticos, mas não entraremos neste mérito), 

percebe-se, segundo Burawoy, um certo pessimismo (mas que não vem ao caso nesta 

tese).          

Em termos epistemológicos, apesar das diferenças entre Gramsci (onde, 

resumindo, a dominação hegemônica de determinada classe subentende certo nível de 

tensão/negociação para obtenção de consenso, o que pode permitir uma virada de 

consciência por parte dos dominados) e Bourdieu (em que, também resumindo, a 

dominação simbólica, para acontecer de forma consentida, surge como “invisível” aos 

 
213BURAWOY, Michael. O Marxismo Encontra Bourdieu. Campinas: Ed. UNICAMP, 2010. 
214Idem, ibidem, p. 26.  
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indivíduos e grupos), interessa-nos, com o apoio dos dois, entender cientificamente 

como se dá a formação intelectual e cultural dos indivíduos que são, obrigatoriamente, o 

resultado de uma sociedade qualquer, ainda que tenhamos de levar em consideração, 

dialeticamente, as subjetividades destes indivíduos em relação às condições objetivas de 

sua sociedade, no tempo e espaço. Sendo assim, já que realizamos um exame teórico, 

com uma aprofundada discussão bibliográfica, acerca de Boudieu, cabe-os agora 

procedermos de forma semelhante com Gramsci. 

Como ponto de partida, podemos começar referindo-nos – dada à 

importância que apresentaremos mais à frente – à contracapa da edição brasileira de 

2010, do volume 2 dos “Cadernos do Cárcere” (Civilização Brasileira)215, onde Norberto 

Bobbio declara, acreditamos que de forma pertinente, que Antonio Gramsci é o mais 

original intérprete de Marx (depois, segundo ele, do também italiano e filósofo marxista 

Antonio Labriola). Partimos desta referência porque, a nosso ver, o mais relevante a se 

destacar, neste sucinto texto de Bobbio, é a trajetória de intelectual marxista de Gramsci. 

Diferentemente dos acadêmicos, seu marxismo foi, digamos, “prático-político”; sem que 

com isso, entretanto, deixasse de formular uma sofisticada análise teórica em que 

estende a crítica da economia política de Marx à política, e suas complexas relações 

socioculturais de poder, privilegiando, da mesma maneira, o método crítico do 

materialismo histórico e dialético.  

Para continuarmos com a análise deste texto, básico, onde procuramos, de 

alguma maneira, substanciar nossa construção teórico-metodológica, seria interessante, 

contudo, que fizéssemos uma rápida, porém profunda crítica a Bobbio. Temos 

consciência de tamanha ousadia; por isso mesmo, de imediato, afirmamos não se tratar 

de uma crítica original, apoiamo-nos em Carlos Nelson Coutinho. Em seu livro Gramsci: 

um estudo sobre seu pensamento político216, ele discordará de Bobbio no que diz 

respeito a um dos mais importantes conceitos políticos de Gramsci, o de “sociedade 

civil”. Para Coutinho, mesmo reconhecendo sua importância para o entendimento, 

sobretudo filológico, dos termos desenvolvidos por Gramsci, Bobbio equivoca-se 

 
215GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, vol. 2 (“Os intelectuais. O princípio educativo”). Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
216COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro, Campus, 

1989.   
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quando afirma que o conceito de “sociedade civil”, em Gramsci, leva-o a classificar a 

“superestrutura” como o lugar privilegiado na explicação do conjunto histórico das 

sociedades humanas. Partindo de uma exata diferenciação de “sociedade civil” em Marx 

e Gramsci – onde para este o termo encontra-se na superestrutura e para aquele na 

infraestrutura econômica –, Bobbio dirá, portanto, que Marx concentra na base 

econômica a origem de todas as outras relações sociais; e que Gramsci, por conseguinte, 

teria invertido tal constituição histórica, tendo em vista que o momento privilegiado, 

para este, seria na superestrutura. 

 

“Mas, a partir daí, Bobbio chega a uma falsa conclusão: como em Marx a 

sociedade civil (a base econômica) era o fator ontologicamente primário na 

explicação da história, Bobbio parece supor que a alteração efetuada por 

Gramsci o leva a retirar da infraestrutura essa centralidade ontológico-

genética, explicativa, para atribuí-la a um elemento da superestrutura, 

precisamente à sociedade civil. ‘Em Marx, esse momento ativo e positivo é 

estrutural; em Gramsci é superestrutural.’ Gramsci seria assim [levando-se em 

consideração a análise de Bobbio em questão] um idealista em teoria social na 

medida em que passaria a colocar na superestrutura política, e não na base 

econômica, o elemento determinante do processo histórico.”217 

 

 

Concordamos com Coutinho. Todavia, é necessário que façamos, ainda que 

muito resumidamente, uma análise dos principais pressupostos conceituais de Gramsci 

acerca do que ele entendia como teoria política (porque tal entendimento também está na 

base de como concebe a sociedade e suas relações com a cultura etc.). Gramsci – antes 

de tudo – é um marxista, mesmo que reconheçamos nele uma autêntica força original em 

seus escritos. Parte – pelo menos é que os nossos estudos e leituras do próprio Gramsci e 

de seus principais teóricos autorizam-nos a dizer – do materialismo histórico e dialético 

para produzir o seu grande e complexo conjunto teórico. Este, de fato, desenvolve, 

expande e consolida os aspectos sociais e políticos do marxismo-leninismo (não 

podemos excluir dos ditos de Gramsci os ditos de Lenin – embora também utilizemos a 

classificação gramsciniana de sociedades “ocidental” e “oriental”), mas não exclui o 

pensamento econômico; apenas rejeita um entendimento economicista e fatalista da 

história218. Um exemplo singular das suas ideias é seu conceito de “Estado ampliado”, 

 
217Idem, ibidem, p. 73 – grifo nosso.  
218“Depois da primeira guerra mundial, a resistência à desnaturalização ‘economicista’ e ‘cientificista’ do 

marxismo, que se estava produzindo tanto na social-democracia alemã como na Rússia soviética... 

inspirou o trabalho inicial do Instituto de Investigação Social de Frankfurt, fundado em 1923... (... derivou 
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onde divide a superestrutura do Estado em “sociedade política” (Estado no sentido 

restrito, com instituições típicas de governo etc.) e “sociedade civil” (organismos como 

partidos, sindicatos etc.). 

Para Gramsci, resumindo, em sociedades do tipo “ocidental”, onde o 

capitalismo e a democracia burguesa tiveram avanços que outros modelos de sociedades 

não alcançaram, as forças sociais, de modo geral, também lograram uma maior 

abrangência. Nestas coletividades, o papel da sociedade civil é potencializado, já que 

esta, segundo Gramsci, em primeiro lugar, é a instância material do contorno social da 

hegemonia e, em segundo lugar, faz a mediação entre a infraestrutura e a superestrutura, 

ou seja, entre as relações sociais de produção e os aspectos culturais e ideológicos da 

sociedade expressas no Estado, como a política, etc. 

Nos últimos parágrafos, mencionamos, rapidamente, o vocábulo “ocidental” 

para designar um determinado tipo de sociedade concebida por Gramsci; trata-se de 

outro enriquecimento, dele, para a teoria marxista. Concebendo táticas de ação para que 

o proletariado, em resumo, supere a burguesia e construa o socialismo, Gramsci 

desenvolveu dois padrões de sociedade, a “ocidental” e a “oriental”, para também traçar 

dois modelos de estratégia de luta de classes. Gramsci constatou que as sociedades 

capitalistas apresentam estágios diferentes de desenvolvimento econômico, social e 

político; denominando de “ocidentais” aquelas que alcançaram níveis superiores nestes 

estágios, e de “orientais” as que ainda trazem aspectos “primitivos” em seu 

desenvolvimento, e por isso apresentam, igualmente, uma frágil sociedade civil, dentre 

outras coisas. Esta divisão – a despeito do que as expressões possam sugerir – não é 

geográfica; trata-se de uma tipologia conceitual. Em sociedades capitalistas mais 

avançadas, as “ocidentais”, a sociedade civil é mais forte; evidenciando, desta maneira, 

uma relação mais complexa na dialética entre infraestrutura e superestrutura, isto é, as 

instâncias superestruturais, como a sociedade civil, têm um maior peso no todo das 

interações determinantes da sociedade (sem que com isso, repetindo, Gramsci seja 

 
para os terrenos da chamada ‘sociologia crítica’, mais acadêmicos e nada comprometidos politicamente), 

assim como a obra de três pensadores marxistas: George Lukács (1885-1971), Karl Korsh (1886-1961) e 

Antonio Gramsci (1891-1937)... Lukács explicou assim o seu trabalho: ‘Nos anos vinte, Korsch, Gramsci 

e eu tratamos, cada um a seu modo, de enfrentarmos o problema da necessidade social e de interpretação 

mecanicista, que era herança da Segunda Internacional...’.” (JOSEP, Fontana i Lazaro. História: análise... 

op. cit., pp. 235 e 236). 
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entendido como um idealista; pois se trata de uma relação dialética em que as relações 

sociais de produção são a base). Ao contrário, as de tipo “oriental”, o Estado se faz mais 

presente e intimidador, já que é a dialética da determinação das superestruturas pelas 

infraestruturas é menos complexa. 

Gramsci elege o exemplo russo-soviético como o principal modelo de 

sociedade oriental. Nele a luta social teve que ser mais enfática, produzindo uma 

revolução armada para tomar o Estado e realizar, politicamente, as transformações 

socioeconômicas necessárias; seria o que Gramsci chama de “guerra de movimento” (em 

alusão às batalhas com ataques frontais). No caso “ocidental”, há espaços nas instâncias 

públicas da política e do Estado para que as forças de esquerda, ligadas ao proletariado, 

conquistem posições no jogo democrático da luta pelo poder; neste caso, a “guerra” seria 

de “posição” (como as de “trincheira”). Este seria o papel do “príncipe” da época 

contemporânea (influência de Maquiavel): o partido popular e revolucionário.219 

Além disso, Gramsci, Fundador do Partido Comunista Italiano, sofrerá as 

amargas consequências de sua militância política e intelectual no cárcere do regime 

fascista de Mussolini; e é nesta condição, extremamente adversa, que escreve os seus 

famosos Cadernos, mantendo vivo o marxismo teórico. Dos vários aspectos apontados 

nos escritos do Cárcere, o que diz respeito à formação dos intelectuais é o que mais 

interessa-nos nesta tese. Gramsci, no Volume 2 dessa obra, “Os intelectuais. O princípio 

educativo. Jornalismo”220, e sendo mais específico, em seu Caderno 12, “Apontamentos 

e notas dispersas para um grupo de ensaios sobre a história dos intelectuais”, orienta-nos 

na formulação de um projeto para uma possível história cultural da formação dos 

intelectuais, levando em conta as classes sociais de que são oriundos – e estas em relação 

às suas bases econômicas de produção.  

Parte, de imediato, da seguinte indagação: em resumo, são os intelectuais 

independentes e autônomos, ou presos estão ao seu grupo social? Se presos, seriam uma 

espécie de divisão peculiar e seleta de seu grupo social maior; ou, ao contrário, como 

 
219Seria interessante, pelo menos para este aspecto específico, trazer, como debate, o que diz outro 

importante intelectual marxista, o filósofo francês Louis Althusser. Para este, não existiria, nos escritos de 

Gramsci, uma rígida contraposição entre “guerra de movimento” e “guerra de posição”; pois nenhuma 

dominação é exclusivamente exercida pela força, ainda que esta predomine, ou pelo constante 

convencimento.  
220GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, vol. 2... op. cit. 
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livres desta amarra social, estaríamos diante de um grupo que se auto posicionou no 

campo da existência coletividade. Neste item em particular, a leitura de Gramsci nos 

indica que quando um grupo qualquer de intelectuais se sente autônomo em relação ao 

grupamento social dominante, que lhe deu origem, devido a seu “espírito de grupo”, que 

historicamente mantém sua qualificação, estamos diante de uma postura filosófica 

idealista, com consequências ideológicas e políticas importantes. O processo histórico 

real da formação das diversas categorias de intelectuais, dos grupos sociais “essenciais”, 

como define Gramsci, é complexo, e por isso acaba sendo o elemento gerador desta 

dúvida quanto à autonomia ou, ao contrário, condição de classe dos intelectuais. O 

problema tem sua origem exatamente nas várias formas assumidas por este intricado 

processo histórico, cujas mais importantes para Gramsci são:  

 

 

“1) Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 

essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, 

organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão 

homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo 

econômico, mas também no social e político”.221 

  

 

Os fundadores dos grupamentos sociais mais recentes, pelo menos os de 

maior liderança no conjunto deste grupamento, apresentam uma dupla capacidade, geral 

e básica: 1ª, a de dirigir organicamente o conjunto social a que pertence e, 2ª, uma 

razoável cognição técnica de suas atividades econômicas; e, em se tratando de uma 

posição fundamental do grupo nas relações de produção, estas competências (de 

diligente e de conhecimento técnico) são transmitidas, parcialmente, àqueles que 

exercem as atividades intelectuais e técnicas específicas; e específicas enquanto algumas 

categorias de particularizações dos aspectos que foram pormenorizados de um todo de 

atribuições, antes de responsabilidade total dos dirigentes originais desta nova classe 

social. 

 

 

“2) Todo grupo social ‘essencial’, contudo, emergindo na história a partir da 

estrutura econômica anterior e como expressão do desenvolvimento desta 

estrutura, encontrou – pelo menos na história que se desenrolou até nossos 

dias – categoria de intelectuais preexistentes, as quais apareciam, aliás, como 

representantes de uma continuidade histórica que não foi interrompida nem 

 
221Idem, ibidem, p. 15. 
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mesmo pelas mais complicadas e radicais modificações de formas sociais e 

políticas.”222 

 

 

Esta segunda categoria de intelectuais, que substitui outra preexistente 

(compreendendo um período de convívio e transição), nasce de uma classe social que 

surgiu de um arcabouço socioeconômico que lhe precedeu. A classe que se vinculava 

diretamente a esta estrutura precedente, mesmo sendo deslocada de sua posição central, 

pela ação da nova força social (ou por outros “subgrupos” que guardam algum vínculo 

com esta força), viu seus intelectuais persistirem no tempo, sendo, concomitantemente, 

incorporados às instituições ou, o que na verdade prevalecerá com tempo, substituídos 

por novos agentes especializados nas atividades intelectuais ou altamente técnicas. 

Pelo exposto, fica claro que estas muitas categorias de “intelectuais 

tradicionais” entendem, com este “espírito de grupo”, sua “qualificação” e sua 

continuidade através do tempo como o resultado “natural” do caminhar histórico, e, 

portanto, situam-se como livres e desconexos da classe dominante. Sua gênese, segundo 

eles, não estaria vinculada às novas forças sociais (que são o resultado, dentro da 

concepção marxista, das alterações na estrutura econômica); e sim a uma “natural” ação 

contínua, através do tempo, de sua categoria especializada no pensar complexo e 

especializado. E neste segundo caso, o da “naturalização”, entendemos que também 

pode ocorrer de o novo grupo encarar o seu advento e existência, independente de um 

grupo social maior, como a classe social dominante, como sendo simplesmente – em 

outro extremo de uma “autoapreciação” imaginada – uma negação-ruptura do grupo 

anterior, como é o caso do ART em relação ao ASC. De qualquer maneira, como nos 

fora já alertado por Gramsci, o extremo de tais posições naturalizadas em relação a uma 

continuidade ou ruptura (que prescinde do todo das relações de classe de uma 

sociedade), pode ser concebido como pertencendo a uma concepção filosófica idealista; 

e que, portanto, foge da realidade concebida pelo materialismo histórico.  

Outro aspecto de seu raciocínio, dando continuidade a seu posicionamento 

acerca da formação dos intelectuais, é que Gramsci nos faz outro questionamento no 

mínimo muito significativo acerca desses, no que diz respeito a definição dos mesmos: 

 

 
222Idem, p. 16.  
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“Quais são os limites ‘máximos’ da acepção de ‘intelectual’? É possível 

encontrar um critério unitário para caracterizar igualmente todas as diversas e 

variadas atividades intelectuais e para distingui-las, ao mesmo tempo e de 

modo essencial, das atividades dos outros agrupamentos sociais?”223 

  

 

Partindo da afirmação clássica de Gramsci de que “todos os homens são 

intelectuais”224, torna-se fácil, a nosso ver, compreendê-lo quando afirma que não é 

investigando o que é essencialmente inerente à atividade intelectual que vamos 

conseguir verificar se tal atividade guarda ou não uma distinção em ralação às outras 

atividades humanas na sociedade. Se somos todos intelectuais quando realizamos 

qualquer trabalho, já que este por si só é social, pois indivíduos e grupos travam relações 

sociais e econômicas ao realizarem suas atividades produtivas, como separar, enquanto 

metodologia científica comparativa, as atividades em atividades intelectuais e atividades 

não intelectuais se estas, nas relações sociais de produção, não existem? Ainda que, 

segundo Gramsci, nem todos os homens tenham funções de intelectuais na sociedade, 

todos eles precisam lançar mão, minimamente que seja, dos atributos que a natureza e a 

evolução lhes dotaram, sobretudo aqueles que os diferenciam dos demais seres vivos. 

Por isso, trata-se de um erro metodológico querer buscar uma resposta acerca da 

existência de uma qualidade universal paras as atividades intelectuais que, de maneira 

absolutista, as individualize em relação às demais, no intrínseco destas mesmas 

atividades pautadas pelo pensamento humano. 

Historicamente, nas sociedades divididas em classes – como a capitalista, 

por exemplo –, as classes sociais que detém o controle das atividades fundamentais ao 

conjunto de seus indivíduos, precisam que existam grupos especializados em atividades 

que concebam e organizem a sustentação logística não só destas atividades essenciais, 

como também e principalmente a manutenção do controle que as classes dominantes 

detêm sobre a sociedade. Para Gramsci, uma das características mais marcantes do 

comportamento inicial de uma classe, que, há pouco tempo, vem vendo sua atividade 

econômica prevalecer sobre as demais, é o esforço político de cooptar determinados 

grupos de “intelectuais tradicionais”; que antes foram sustentáculos técnico-intelectuais 

do grupo dominante anterior. Quanto mais rápida esta nova classe “essencial” produzir 

 
223Idem, p. 18.  
224Idem. 
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seus próprios “intelectuais orgânicos” (intelectuais que organizam a classe de origem), 

em uma relação diretamente proporcional, mais rápida também o será a não-cooptação 

destes grupos tradicionais. 

No Ocidente, em sociedades que insurgiram na crise do sistema feudal, o 

desenvolvimento socioeconômico, tanto das forças produtivas quanto do conjunto 

cultural que lhe corresponde, vem gerando, em uma relação concomitante de causa e 

efeito, um amplo aparato de instituições técnico-escolares e destinadas à “alta-cultura” 

que se destacam pela harmonia entre quantidade e qualidade; inclusive, para Gramsci, 

quanto maior e mais intensa e real for esta relação (quantidade/qualidade), maior, 

outrossim, será o alcance de complexidade cultural e intelectual de uma determinada 

sociedade. O grau de estratificações verticais destas instituições de ensino também é 

reflexo do coeficiente de complexidade de civilização alcançado por um Estado. 

Utilizando-se do exemplo italiano de seu contexto (onde o norte é 

industrializado e o sul rural), Gramsci aponta a relação concreta e real da história da 

formação de um intelectual com sua estrutura socioeconômica; preferindo preterir uma 

explicação abstrata desta formação, enquanto um resultado “natural” da evolução 

democrática das forças sociais de uma economia desenvolvida.  

 

 

“Deve-se notar que a elaboração das camadas intelectuais na realidade 

concreta não ocorre num terreno democrático abstrato, mas segundo processos 

históricos tradicionais muito concretos... Assim, na Itália [por exemplo], a 

burguesia rural produz sobretudo funcionários estatais e profissionais liberais, 

enquanto a burguesia urbana produz técnicos para a indústria: por isso, a Itália 

setentrional produz sobretudo técnicos e a Itália meridional sobretudo 

funcionários e profissionais.”225 

 

 

Sendo mais explícitos, nas sociedades contemporâneas, sobretudo ocidentais, 

“os funcionários do capital”, que, em graus hierárquicos variados, coabitam junto aos 

dirigentes estatais as esferas da superestrutura, formaram-se e formam-se segundo 

condições históricas reais, ou seja, em conformidade com as necessidades 

organizacionais técnico-produtivas dos dirigentes dos Estados-nação e dadas pelas 

subjetividades e abstrações da “alta-cultura”, intelectual e artística, confirmadoras da 

visão de mundo da classe dominante, econômica, política e culturalmente falando. As 

 
225Idem, p. 20.  
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relações produtivas da estrutura econômica da sociedade capitalista, em uma condição 

dialética, sob o domínio de um determinado conjunto social muito bem definido, 

apresentam manifestações superestruturais próprias. Estas, além de confirmar a 

existência objetiva e subjetiva (ou seja, enquanto viver e ver o mundo, respectivamente) 

da classe “essencial”, são instrumento de sua luta por hegemonia. 

De um modo geral, nos Cadernos do Cárcere, Gramsci trabalhou conceitos, 

dentre outros, como “classes”, “classes dominantes” e “grupos subalternos” (ainda que 

pese a polêmica acerca do uso desta expressão, já que o marxismo “tradicional”, até 

então, preferia utilizar expressões como classe trabalhadora, operários, proletariado, etc.; 

e também pela exploração destes termos pelas atuais tendências culturalistas 

conservadoras e pós-modernas), em um esforço de conceber os possíveis mecanismos 

para formação por parte das classes trabalhadoras, urbanas e rurais, de seus intelectuais 

orgânicos. Por isso a importância que deu ao processo histórico-cultural – contudo de 

base materialista e dialética – da formação educacional dos vários tipos de intelectuais 

tradicionais e orgânicos das classes dominantes, em especial a capitalista; vinculando-os 

aos processos sociais produtivos de seu tempo e às relações que travam com o conjunto 

das diferentes classes socais; principalmente à classe dominante, a qual “servem”. 

Tendo a indústria como a base da complexidade da superestrutura de uma 

sociedade, Gramsci elabora, com intuito “didático”, cremos, um extenso esboço acerca 

de sociedades “complexas”, no que diz respeito ao seu desenvolvimento econômico-

industrial e técnico-intelectual, e suas “antíteses”; onde estas, devido a seu estágio, 

digamos, “arcaico” das forças produtivas, não conseguiram se desvincular de suas 

estruturas de “antigo regime”, tendo, por isso mesmo, extensas camadas de intelectuais 

tradicionais que, além de “fossilizadas” no tempo, se encrustaram nas condições 

econômicas que, ao mesmo tempo, lhes garantem a origem e a manutenção de sua 

existência. Por exemplo, na América de colonização ibérica, sobretudo a América 

Central e do Sul, o passado colonial, vinculado a uma sociedade europeia que insistia em 

manter-se presa às amarras do Antigo Regime, imprimiu um rumo histórico em que seus 

intelectuais tradicionais permaneceram (pelo menos até onde a vida o possibilitou 

investigar) enquanto grupo decisivo na política da região. 
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“A base industrial é muito restrita e não desenvolveu superestrutura 

complexas: a maior parte dos intelectuais é do tipo rural e, já que domina o 

latifúndio, com extensas propriedades eclesiásticas, estes intelectuais são 

ligados ao clero e aos grandes proprietários... isto é, uma situação na qual o 

elemento laico e burguês ainda não alcançou o estágio de subordinação dos 

interesses e da influência clerical e militarista à política laica do Estado 

moderno.”226 

 

                  

Depois de discorrer – sendo bastante resumidos – sobre as especificidades do 

grau de complexidade ou não de sociedades ocidentais e orientais, Gramsci manifesta a 

importância, dado a grande diversidade de questões relacionadas aos intelectuais, de se 

elaborar um projeto científico de pesquisa que dê conta destas especificidades na 

formação cultural, institucional e educacional dos intelectuais – haja vista a 

complexidade que a sociedade moderna ocidental capitalista imprimiu ao mundo. 

 

 

“Pode-se observar, em geral, que na civilização moderna todas as atividades 

práticas se tornaram tão complexas, e as ciências se mesclaram de tal modo à 

vida, que cada atividade prática tende a criar uma escola para os próprios 

dirigentes e especialistas e, consequentemente, tende a criar um grupo de 

intelectuais especialistas de nível mais elevado, que ensinem nestas 

escolas.”227 

 

 

As escolas técnicas e de saberes específicos, no atual grau de complexidade 

da civilização moderna, competem com as escolas de formação “humanistas”, aquelas 

que, segundo Gramsci, de uma maneira tradicional, fornecem aos indivíduos a cultura 

universal geral da humanidade, com a capacidade de orientar estes indivíduos para o 

mundo. Esta orientação “humanista” (cultura geral da tradição greco-romana) é 

substituída pelo ensino de muitas escolas particulares técnicas (não manuais) dadas às 

classes dominantes e intelectuais. 

Gramsci já falava de uma “crise escolar” na década de 30 do séc. XX, dada 

pela forma caótica como fora estabelecido este ensino técnico, em contraposição ao 

“humanista”. É uma crise orgânica ampla e geral, onde aspectos como programa e 

organização escolar, dentre outros, estão em colapso. Tal crise tem como um dos seus 

aspectos mais importantes a deficiência na formação de quadros intelectuais. Antes 

 
226Idem, p. 31.  
227Idem, p. 32.  
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existia uma divisão, fundamental e dentro de um esquema racional, entre escola clássica 

e profissional; estas para as classes trabalhadoras e aquelas para as dominantes e 

intelectuais. Como foi dito mais acima, de um modo geral, boa parte dos grupos sociais 

não populares acaba carecendo de uma eficiente formação dos saberes universais da 

humanidade; exceto em alguns pequenos casos em que o indivíduo da alta “elite” não 

necessite ter nenhum contato direto com as atividades produtivas. 

A escola, segundo Gramsci, tinha de saber equacionar as duas capacidades 

necessárias ao trabalho: a manual e a intelectual. Por isso, inicialmente, ele defende uma 

escola que denomina de “única” para os primeiros anos de formação do indivíduo, apta a 

solucionar racionalmente a crise educacional por exatamente oferecer uma: 

 

 

“Escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de 

modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 

(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de 

trabalho intelectual.”228 

 

 

Depois desta formação geral, o indivíduo estaria preparado para as outras 

formações mais especializadas. Para Gramsci, portanto, a crise educacional teria de ser 

resolvida por dois modelos de escola: uma seria inicial formativa (humanista etc.) e a 

outra uma segunda etapa educacional, uma escola profissional especializada para o 

trabalho produtivo (dentro das muitas especialidades). 

Ficou-nos evidente, por conseguinte, que existem tendências cada vez mais 

usuais de intensificar tanto a especialização escolar das atividades práticas quanto o 

estabelecimento de círculos próprio de extensão do saber cultural científico para 

intelectuais já formados. Contudo, ampliando seu raciocínio às atividades políticas, 

Gramsci percebeu que os aparelhos de decisões governamentais, da mesma maneira, 

intensificaram esta tendência de subdividir suas atribuições; e, neste caso em particular, 

em dois aspectos para as atividades destes órgãos de decisões: o deliberativo (próprio do 

poder) e o técnico cultural (referente à burocracia); quando estes, em um procedimento 

racional e prático, têm seus diferentes profissionais conjugados em um colegiado 

próprio, criam os seus círculos culturais específicos – neste caso a política deliberativa 

 
228Idem, p. 33.  
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de um órgão de poder –, abreviando seu aprendizado e aperfeiçoando sua prática. 

Como a atividade técnico-cultural dos órgãos de governo, repetindo, em uma 

sociedade cada vez mais desenvolvida e complexa, ganha uma dimensão 

necessariamente hipertrofiada, técnicos altamente qualificados são atraídos da iniciativa 

privada para engraçar as fileiras da burocracia estatal; e, se antes, as decisões de governo 

passavam previamente por uma consulta técnica, agora, as análises destes corpos 

técnico-burocráticos são as bases das próprias decisões. 

 

 

“Este é um dos mecanismos através dos quais a burocracia de carreira 

terminou por controlar os regimes democráticos e os parlamentares; 

atualmente, o mecanismo vai se ampliando organicamente e absorve em seu 

círculo os grandes especialistas da atividade prática privada, que controla 

assim os regimes e a burocracia.”229 

 

 

 Esse processo, que de forma quantitativa e qualitativa integrou o técnico ao 

político nas decisões de governo, teria obrigado os agentes políticos do Estado a se 

adequarem a estas novas necessidades. O dirigente político “tradicional” precisa ser 

substituído por um que domine, minimamente, certa cultura geral capaz de assegurar-

lhe, neste contexto complexo, decisões acertadas. 

 

 

“O tipo tradicional do ‘dirigente’ político, preparado apenas para as atividades 

jurídico-formais, torna-se anacrônico e representa um perigo para a vida 

estatal: o dirigente deve ter aquele mínimo de cultura geral que lhe permita, se 

não ‘criar’ autonomamente a solução justa, pelo menos saber julgar entre as 

soluções projetadas pelos especialistas e, consequentemente, escolher a que 

seja justa do ponto de vista ‘sintético’ da técnica política.”230 

 

 

Dentro deste raciocínio, um modelo interessante, estudado e apresentado por 

Gramsci, diz respeito à prática jornalística. As necessidades desta atividade 

proporcionam uma espécie de “taylorização” do trabalho intelectual, pois faz com que o 

indivíduo autodidata tenha a disciplina que em geral é proporcionada por uma carreira 

escolar regular. Isso se dá em função de suas reuniões coletivas, onde as técnicas que 

facilitam tal atividade, como as que evitam, por exemplo, uma retórica prolixa, são 

 
229Idem, p. 34.  
230Idem, p. 35. 
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repassadas de maneira objetiva pelos mais experientes aos mais jovens na profissão, 

acelerando o aprendizado destes etc. Esta padronização dos procedimentos intelectuais, 

portanto, faz parte da existência pragmática de um “colegiado deliberativo”, que 

Gramsci percebeu existir tanto no exemplo de uma redação jornalística, quanto em 

equipes das instâncias políticas do poder institucional de uma esfera deliberativa do 

Estado. 

Dentro de tal conjuntura complexa, Gramsci aponta, para as sociedades 

transformadas pelo capitalismo, uma necessidade de se reformular o processo de 

formação escolar para atender a demanda de jovens capazes de exercer funções 

intelectuais, deliberativas e técnicas, nas instâncias privadas ou públicas. O modelo de 

escola “única” ou de cultura geral, de formação “humanista” (“entendido este termo, 

‘humanismo’, em sentindo amplo e não apenas no sentindo tradicional”231), descrita por 

Gramsci, seria a sua proposta de reformulação. Esta escola, de abrangência plana em 

termos sociais, deveria ser pública, pois só o Estado poderia arcar com seus custos. E 

nos casos de crianças oriundas de classes sociais mais pobres, seriam necessários 

determinados procedimentos racionais que compensassem a defasagem cultural que 

estas crianças têm em ralação à instrução letrada, possibilitadas pelas famílias mais 

abastadas ou aquelas mais acostumadas às discussões intelectuais. A escola “unitária”, 

de tempo integral, de valores “humanistas”, de abrangência ampla, com prédios 

adequados, com seu currículo reformulado e mantida pelo Estado, seria a alternativa de 

formação apropriada aos jovens antes mesmo de ingressarem nas universidades; 

portanto, esta escola proporcionaria a formação de intelectuais capazes de exercerem 

muito habilmente a função de intelectuais.    

  

 
“Por isso, na escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada 

como a fase decisiva, na qual se tende a criar os valores fundamentais do 

“humanismo”, a autodisciplina intelectual e a autonomia moral necessárias a 

uma posterior especialização, seja ela de caráter científico (estudos 

universitários), seja de caráter imediatamente prático-produtivo (indústria, 

burocracia, comércio etc.). O estudo e o aprendizado dos métodos criativos na 

ciência e na vida devem começar nesta última fase da escola, não devendo 

mais ser um monopólio da universidade ou ser deixado ao acaso da vida 

prática: esta fase escolar já deve contribuir para desenvolver o elemento da 

 
231Idem, p. 36. 
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responsabilidade autônoma nos indivíduos, deve ser uma escola criadora.”232 

 

  

A escola unitária conciliaria as diferenças entre teoria e prática; entre 

trabalho intelectual e trabalho industrial; entre cultura e vida. Seria uma preparação, 

prévia e exemplar, para o indivíduo de fato torna-se capaz de formular ideias criativas – 

como faz um bom universitário –, como uma espécie de estágio, prático, a sua futura 

função de intelectual; onde a universidade aprofundaria esta capacidade já construída e 

minimamente treinada do pensar intelectual, proporcionando, ao estudante universitário 

oriundo desta escola unitária, uma prática realmente focada no mundo produtivo 

(evitando uma “passividade intelectual”), seja ela prático-ativa ou especificamente 

intelectual; mas, em ambos os casos, relacionada à vida real. As universidades, assim, 

deixariam de ser aquelas instituições de um tradicionalismo desligado da vida real – 

onde os intelectuais estão longe do povo.  

 

 

“Descobrir por si mesmo uma verdade, sem sugestões e ajudas exteriores, é 

criação, mesmo que a verdade seja velha, e demonstra a posse do método; 

indica que, de qualquer modo, entrou-se na fase da maturidade intelectual, na 

qual se podem descobrir verdades novas... O advento da escola unitária 

significa o início de novas relações entre trabalho intelectual e trabalho 

industrial não apenas na escola, mas em toda a vida social.”233 

 

 

As universidades e academias também passariam, portanto, por 

reformulações que atendessem aos requisitos orgânicos deste modelo de “trabalho 

cultural”, dentro do esquema da escola unitária. As academias organizariam e 

desenvolveriam intercâmbios consistentes entre as universidades – ou entre os 

universitários – e “círculos culturais” das mais variadas práticas e áreas das 

especializações científicas, indústrias ou intelectuais ligadas à vida prática, à vida dos 

comuns, à vida da produção etc. Estas academias, universidades e centros culturais 

(depois de uma extensa, intensa e necessária catalogação do que já existe) seriam 

centralizados em uma única instituição nacional, que, a partir deste centro de 

coordenação geral, se subdividiram em regiões e localidades (urbanas e rurais). Tudo 

isso em prol de uma nova formação escolar e intelectual racionalmente integrada às 

 
232Idem, p. 39.  
233Idem, p. 40. 
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necessidades da vida produtiva e, portanto, real, não só das classes dominantes, mas de 

toda a sociedade, incluindo aí, obviamente, as classes populares. 

As academias, dentro deste raciocínio, seriam aquelas instituições, por 

excelência, apropriadas para preparar a tessitura da instrução de alto nível, do saber 

especializado e da concepção de um conhecimento cultural e intelectual consistente e, 

sobretudo, abrangente socialmente. Seriam, igualmente, órgãos de fomento (logístico, 

institucional e financeiro) para que, coletivamente, intelectuais docentes e discentes 

universitários, principalmente, organizem institutos e eventos científicos, culturais e 

intelectuais práticos e particularizados na busca de um conhecimento verdadeiramente 

útil aos interesses coletivos da sociedade.  

 

 

“Os elementos sociais empregados no trabalho profissional não devem cair na 

passividade intelectual, mas devem ter à sua disposição (por iniciativa coletiva 

e não de indivíduos, como função social orgânica reconhecida como de 

utilidade públicas) institutos especializados em todos os ramos de pesquisa e 

de trabalho científico, para os quais poderão colaborar e nos quais encontrarão 

todos os subsídios necessários para qualquer forma de atividade cultural que 

pretendam empreender.”234 

 

 

  Com tal proposta, acreditamos que Gramsci, enquanto pensador marxista, 

procura seguir um dos mais importantes “conselhos” de Marx, como o que encontramos 

nas Teses contra Fuerbach, que entendemos como a síntese de toda a práxis 

“marxiniana”: 

 

 

“A questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade objetiva 

não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na práxis que o ser 

humano tem de comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o carácter 

terreno do seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade de 

um pensamento que se isola da práxis é uma questão puramente 

escolástica.”235 

 

 

Gramsci propõe que o saber intelectual saia dos muros dos restritos círculos 

acadêmicos e venha se impregnar de vida no contato cultural, qualitativo, com as classes 

responsáveis pela produção direta das coisas verdadeiramente necessárias à vida 

 
234Idem, pp. 40 e 41.  
235MARX, Karl. Teses contra Feuerbach. São Paulo: Abril Cultural, 1974 (Coleção os Pensadores: Karl 

Marx...), p. 57 – grifo do autor.    
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material.  

 

 

“... com atividades ligadas à vida coletiva, ao mundo da produção e do 

trabalho. Serão controladas as conferências industriais, a atividade da 

organização científica do trabalho, os laboratórios experimentais das fábricas 

etc. Será construído um mecanismo para selecionar e desenvolver as 

capacidades individuais da massa popular, que são hoje sacrificadas e 

definham em erros e tentativas sem perspectiva.”236 

 

 

Este seria, para Gramsci, o novo papel das universidades, das academias dos 

círculos culturais profissionais e intelectuais especializados pós-universitários: a 

construção de uma práxis culturalmente revolucionária [não se referia à guerra civil 

revolucionária etc.]; tendo como ponto de partida a estrutura de uma sociedade, suas 

relações sociais de produção e suas classes diretamente produtoras, ou seja, a vida real. 

Uma relação dialética entre vida real e cultura intelectual. 

A grande questão a que se propõe Antonio Gramsci é responder ao problema 

que ele mesmo se coloca: o de se cunhar uma nova categoria de intelectuais. Para dar 

conta de responder a esta questão-problema, traça uma bem elaborada crítica descritiva; 

e assim acaba construindo uma bela análise da formação sociocultural de um intelectual 

que, como temos dito, junto a outras teorias, atende aqui as expectativas teórico-

mitológicas desta tese. 

Gramsci diz, dando continuidade a seu raciocínio, que os problemas 

apontados na escola “tradicional” são pertinentes; mas o que se propunha de novo não só 

não resolvia tais problemas como criava novos. Segundo ele, o ensino esquemático de 

conteúdos abstratos tinha alguma razão de ser, pois tais conteúdos são necessários à 

instrução-educação dos jovens discentes, já que os estudos da gramática nacional, do 

grego e latim antigos, da matemática, da história, da geografia, da filosofia etc., 

proporcionam certo desenvolvimento disciplinar de concentração físico-psíquico e 

intelectual de um modo geral. A “nova pedagogia” (de seu tempo), a despeito de 

anunciar uma relação que seria, a princípio, mais democrática de ensino, na verdade, 

contribui para afastar boa parte dos governados do entendimento das ações deliberativas 

dos governantes, haja vista, segundo via em seu contexto, a profusão de escolas 

 
236GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, vol. 2... op. cit., p. 41. 
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profissionalizantes cada vez mais especializadas, onde se aprende, exclusivamente, as 

técnicas de uma determinada atividade profissional. 

“Na escola atual, em função da crise profunda da tradição cultural e da 

concepção da vida e do homem, verifica-se um processo de progressiva 

degenerescência: as escolas do tipo profissional, isto é, preocupadas em 

satisfazer interesses práticos imediatos, predominam sobre a escola formativa, 

imediatamente desinteressada. O aspecto mais paradoxal reside em que este 

novo tipo de escola aparece e é louvado como democrático, quando, na 

realidade, não só é destinado a perpetuar as diferenças sociais, como ainda a 

cristalizá-las.”237 

 

Uma manutenção – que na verdade intensifica o que já existia – da 

hierarquia entre as classes sociais na diferenciação do ensino. Para a classe dominante a 

escola do tipo tradicional, aprofundando conteúdos clássicos da história da formação 

humana; para os filhos dos trabalhadores, o ensino profissional. Gramsci, obviamente, 

era contra esta distinção. Propunha, por isso, a escola que ele definiu como “única”, 

destinada a todas as classes, com técnicas didático-pedagógicas capazes de diluir as 

limitações culturais das classes mais pobres e que conciliasse racionalmente o teórico ao 

prático. 

 

 

“A escola tradicional era oligárquica já que destinada à nova geração dos 

grupos dirigentes, destinada por sua vez a tornar-se dirigente: mas não era 

oligárquica pelo seu modo de ensino. Não é a aquisição de capacidades de 

direção, não é a tendência a formar homens superiores que dá a marca social 

de um tipo de escola. A marca social é dada pelo fato de que cada grupo social 

tem um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar nestes estratos uma 

determinada função tradicional, dirigente ou instrumental. Se se quer destruir 

esta trama, portanto, deve-se não multiplicar e hierarquizar os tipos de escola 

profissional, mas criar um tipo único de escola preparatória (primário-média) 

que conduza o jovem até os umbrais da escolha profissional, formando-o, 

durante este meio tempo, como pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir 

ou de controlar quem dirige.”238 

 

      

Em páginas anteriores, Gramsci afirmou que novas classes detentoras de 

processos produtivos essenciais ao conjunto da sociedade tendem, com o passar do 

tempo, quando estas atividades vão se tornando mais extensas e complexas, a repassar as 

atribuições mentais da técnica de decidir e de formular a seus intelectuais orgânicos, que 

vão se formando no desenvolver da própria atividade. Utilizando-nos da leitura de 

 
237Idem, ibidem, p. 49.  
238Idem, p. 49.   
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Gramsci, interpretamos, da mesma maneira, que um processo educacional 

verdadeiramente democrático será aquele em que os dirigentes governamentais o 

organizem, a partir de iniciativas de Estado, para que um número cada vez maior de 

governados, independentemente de suas classes sociais de origem, possa entender os 

mecanismos de controle do poder e da política institucional. 

 

 

“Mas a tendência democrática, intrinsicamente, não pode significar apenas 

que um operário manual se torne qualificado, mas que cada ‘cidadão’ possa 

tornar-se ‘governante’ e que a sociedade o ponha, ainda que ‘abstratamente’, 

nas condições gerais de poder fazê-lo: a democracia política tende a fazer 

coincidir governantes e governados (no sentido de governo com o 

consentimento dos governados), assegurando a cada governado o aprendizado 

gratuito das capacidades e da preparação técnica geral necessárias a essa 

finalidade.”239 

 

Não podemos deixar de mencionar o quanto também é importante, para 

Gramsci, o ensino formativo já nas primeiras “séries” (ou “graus”, “anos” ou também 

“ciclos”) escolares de noções de moral, de direitos e deveres, para uma efetiva inclusão 

dos jovens na vida estatal e na sociedade civil. Igualmente, para estes mesmos jovens em 

sua formação primária, seria importante ministrar conhecimentos básicos das ciências 

naturais. Em ambos os casos, do entendimento da natureza ou da sociedade, a função 

educativa seria desmitificar os rudimentos de um grupo de conhecimentos equivocados 

entendidos por Gramsci de “folclóricos” (em resumo, concepções de mundo calcadas em 

ambientes sociais tradicionais, que reproduzem, para natureza, uma visão mágica do 

planeta, e para as relações sociais, um entendimento em que as necessidades de uma 

“barbárie” egocêntrica e local predominam), seja para as classes populares e seu senso 

comum ou para os filhos dos intelectuais profissionais e sua filosofia clássica, 

“sofisticada”; do contrário, em ambos os casos, podemos ter uma visão de mundo cuja 

narrativa, ainda que não consciente e dissimulada, é carregada de conteúdo lendário ou 

mitológico. 

Para as classes populares são explicações de mundo que se repetem, pela 

tradição oral, de geração a geração, mantendo vivo os seus conhecimentos “folclóricos”. 

E para as classes dominantes, que seus indivíduos receberam um maior investimento 

educacional, tudo é naturalizado por uma retórica mais requintada, um discurso 

 
239Idem, p. 50.  
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normativo culto (escrito ou falado), mesmo assim incapaz de desfazer o equivocado 

entendimento, por exemplo, de que as diferenças socioeconômicas entre as classes 

sociais seriam diferenças espontâneas do tecido social (onde teríamos “elites”, por 

exemplo). Portanto, para Gramsci, resumindo, uma nova educação deveria contribuir 

para a formação de um novo ser social; mas isso não acontecerá sem uma práxis política 

ampla e verdadeiramente democrática, para além da política representativa. 

 

 

“O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, 

motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas uma inserção 

ativa na vida prática, como construtor, organizador, ‘persuasor permanente’, 

já que não apenas orador puro – mas superior ao espírito matemático abstrato; 

da técnica-trabalho, chega à técnica-ciência e a concepção humanística 

histórica, sem a qual permanece ‘especialista’ e não se torna ‘dirigente’ 

(especialista + político).”240 

Percebe-se, com Gramsci, se se quer elaborar um quadro teórico-empírico da 

formação de um profissional-acadêmico, que a constituição, a princípio cultural-abstrata, 

de um intelectual qualquer, ou seja, de um indivíduo cujo exercício de seu ofício 

dependeu, no passado, de alto nível de desprendimento mental treinado durante anos de 

leitura de saberes “complexos” das ciências, da cultura formal etc., tem de se levar em 

consideração as bases ou estruturas socioeconômicas presentes durante o percurso desta 

formação, bem como as nuances das relações de poder que dialeticamente entrelaçaram-

se com estas bases, afetando e sendo afetando pelas classes sociais etc.  

À vista disso, esclarecendo mais uma vez, com a leitura atenta dos aspectos 

da teoria de Gramsci aplicada à construção de um intelectual, no interior da sociedade ao 

qual pertence, pode se conceber esta formação como que vinculada, de forma 

significativa, às relações entre o desenvolvimento ou mudanças das forças produtivas e 

as classes sociais que se tornam dominante – poder político e poder econômico – 

exatamente como resultado deste desenvolvimento ou mudanças. Sendo assim, dentro 

deste quadro, resumindo, o papel dos intelectuais é o mais variado; mas sempre, de uma 

maneira ou de outra, ligado, insistimos, ao desenvolvimento-alteração das forças 

produtivas de sua sociedade, que é econômico, social e cultural no mínimo. E de uma 

maneira ou de outra, porque confirmando ou negando estas alterações. 

 
240Idem, p. 53. 
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Interpretando Gramsci, esta ligação entre formação dos intelectuais e 

desenvolvimento das forças produtivas pode se dá, entendemos, de quatro maneiras, pelo 

menos, e agrupadas em dois conjuntos ou dois pares, com relações opostas às alterações 

em questão: 1 – confirmadores (diretos ou indiretos) e 2 – críticos (diretos ou indiretos); 

e cada um desses conjuntos com dois estágios distintos: a – quando da chegada das 

alterações, acompanhada de uma nova força social, e b – quando já consolidada, ambas, 

estrutura socioeconômica e sua classe dominante.    

1a e 2a – Novos intelectuais são requeridos para reverberar as mudanças, e eles surgem 

(no mínimo pelas razões descritas por Gramsci); mas não sem provocar as suas antíteses. 

E aqui fica uma circunstância ao menos curiosa: aos intelectuais 1a são dadas duas 

pelejas, pois atacam os grupos de intelectuais que surgiram no passado como conectados 

às antigas alterações, mas que agora parecem como “ultrapassados”, e, no que lhes 

concerne, são atacados por, como eles, novos intelectuais que os acusam de 

subordinados ao status quo.        

1b e 2b – Anos depois de consolidadas as alterações, os intelectuais ou grupo de 

intelectuais de maior relevância que estiveram de alguma maneira vinculados a estas 

mudanças, apoiando ou criticando-as, tornaram-se, aos olhos da maioria, “tradicionais” 

no trato de seus trabalhos, teses ou teorias. 

É necessário alertarmos, contudo, que as configurações das classes sociais 

não podem ser entendidas mecanicamente; e que, portanto, existem hierarquias múltiplas 

entre as classes e subclasses, seus estratos etc., em um mesmo espaço-tempo, diluindo o 

entendimento ideológico de pertencimento à determinada área de abrangência cultural, 

dentro do instrumental gramsciano, da classe dominante, diluindo e opacando a 

consciência deste pertencimento à ideologia dominante etc. Desta maneira, é necessário 

que entendamos também que tanto os que confirmam como os que criticam, direta ou 

diretamente, conscientes ou não, as “velhas” ou as “novas” ideologias das classes 

dominantes, atreladas às forças produtivas em vigor ou que estiveram em vigor, o fazem 

não na “clássica” ideia de alguns setores marxistas das relações absolutistas, 

deterministas e mecanizadas entre estrutura e superestrutura. É mais complexo e 

dialético. E aí, é preciso que mediemos o que surge, por exemplo, como objetividade 

científica com o que temos, intelectuais ou não, de subjetivo, por mais difícil que isso 

possa ser; ou pelo menos, caso nossas pesquisas não deem conta de tamanha tarefa, que 
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levemos em consideração a existência desta relação dialética entre objetividade e 

subjetividade na obra de um intelectual. 

 

1.3.3. De Vanhagem-Capistrano ao ART, as possíveis relações socioculturais entre a 

ideologia das classes dominantes, suas alterações nas estruturas econômicas, e a 

produção historiográfica dos acadêmicos brasileiros 

 

 

Sem esmiuçarmos o todo dos detalhes dos conceitos e expressões conceituais 

que a teoria gramsciana produziu, como, por exemplo, aparelho ‘privado’ de 

hegemonia, dentre muito outros, em que Gramsci põe “privado” entre aspas exatamente 

para assinalar o que de público têm os objetivos políticos destes “aparelhos” (pensando 

“o Estado restrito”, ou seja, somente as instituições diretamente governamentais, mas no 

conceito de “Estado ampliado”, não é necessário complementar a expressão teórica com 

o termo “privado”, em razão de, ampliado, o Estado ser composto por “sociedade 

política” e “sociedade civil”, onde se entende, neste último aspecto do Estado, o quão as 

questões públicas, assim como as privadas, estão contempladas), fica claro que estamos 

querendo nos referir à dialética entre o que Gramsci define na qualidade de “hegemonia” 

associada ao que entende como “cultura”, permeada pelas relações de poder ou políticas. 

Para Gramsci, a classe dominante é dominante porque também consegue 

transformar a sua ideologia (que tem a ver com cultura) em ideologia (ainda que postiça) 

da maioria das classes que com ela tem alguma relação subalterna (isso é clássico em 

Gramsci). Neste caso o papel dos intelectuais, desde sua formação, é fundamental, e 

independentemente do nível de relação, hierárquica, que tenham com os que estão no 

topo socioeconômico das relações de poder, ou mesmo se esta relação é direta ou 

indireta. 

Agora, como afirmamos mais acima, as antíteses às “simbioses” entre classe 

dominante / intelectuais da cultura dominante surgem como pertencendo ao todo deste 

contexto de formação socioeconômica, política e cultural. Sendo assim, a título de 

ilustração, Roberto Simonsen, Caio Prado Jr., Celso Furtado, Fernando Novais, José 

Jobson de Andrade Arruda, Ciro Flamarion Cardoso, Jacob Gorender, João Fragoso, 

Manolo Florentino etc., ficando restritos somente aos nomes de maior relevância, ontem 

e hoje, da historiografia da economia colonial brasileira, responderam, em seu tempo, 
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com suas obras, a uma combinação entre motivações e influências internas (subjetivas, 

em grande medida formadas pelo o que Bourdieu chama de habitus) e externas 

(socioculturais, relacionadas ao campus de Bourdieu ou às interações, dialéticas, entres 

estruturas socioeconômicas e manifestações culturais de Gramsci) nas escolhas de suas 

trajetórias profissionais, ora em sintonina com a conjuntura que lhes lastreava ou como 

antíteses aos intelectuais em sintonia com estas conjunturas; de qualquer maneira, nunca 

indiferentes à formação social a que pertenceram ou pertencem, em termos amplos ou 

específicos. 

Estamos querendo dizer é que não dá para pensar tais questões em separado, 

como quem isola em laboratório, para efeitos puramente teóricos, uma amostra ou um 

pedaço da realidade buscando um arquétipo ou modelo perfeito na representação do todo 

da realidade social (não utilizamos a expressão de Weber, “tipo ideal”, para não 

enveredarmos em um conceito que não estamos empregando, independentemente da 

discussão de mérito etc.). Malgrado os diferentes níveis de reconhecimento, intelectuais 

confirmadores ou opositores de suas conjunturas econômicas, das classes ou estratos de 

classes dominantes de sua sociedade ou em relação a outros intelectuais diretamente 

ligados a estas classes ou àquelas conjunturas, pertencem ao mesmo “caldo” 

sociocultural do que confirmam ou se opõem – precisamos concebê-los todos em 

conjunto (não se faz uma análise historiográfica qualitativa sem se proceder a 

comparações, e não se pode comparar somente aquilo que é igual).                

A “associação” dita mais acima entre “estrutura”, “classe dominante” 

“hegemonia”, “cultura”, “valores culturais dos intelectuais” etc., não se dá, 

necessariamente, de forma explícita, direta, consciente ou mesmo, como acabamos de 

dizer, apoiando-se somente em toda a estrutura existente; “associado” como surgido, de 

alguma forma tributária, na amplitude do contexto social. E pensando de maneira 

totalizante a obra intelectual-acadêmica da trajetória profissional de nosso objeto de 

estudo, qual era o contexto quando dos primeiros passos dados pelos membros do ART 

em sua formação intelectual ou trajetória profissional? 

Neste caso específico, utilizamos o ano de ingresso no curso de graduação, 

1976, do primeiro a adentrar em uma faculdade de História (UFRJ), João Fragoso, como 

o marco inicial, e como marco final 1997, o ano que Fernanda Bicalho conclui seu 

doutorado pela USP. Vinte e um anos, de meados da década de 70 a finais da de 90. 
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Anos transitórios, político e economicamente falando. Anos finais da ditadura brasileira, 

da redemocratização, do avanço das lutas sociais-populares e da restruturação capitalista 

brasileira, que, depois da crise do petróleo (1973-74), vai aos poucos cedendo cada vez 

mais à financeirização de suas relações econômicas. 

No interior deste período – quase chegando na média duração braudeliana – 

de um pouquinho mais de duas décadas, temos não somente a formação individual dos 

quatros membros do ART, mas principalmente a gestação deste grupo historiográfico, 

para em 2001 apresentarem à comunidade dos historiadores brasileiros a produção 

materializada de seu auge: a organização do livro O Antigo Regime nos Trópicos: A 

Dinâmica Imperial Portuguesa241. Dentro desta gestação, a formação de Fragoso, 

principalmente no que o grupo tem de história econômica colonial, é fundamental, seja a 

que resultou do mestrado defendido em 1983 ou a do doutorado de 1990, pois que ambas 

trazem, ainda que em metodologias e objetivos diferentes, as bases dos estudos agrários 

de Fragoso. 

Não se quer aqui, com o que falaremos mais acima na relação contexto/obra 

do historiador, ser simplista, mas no nosso entendimento quando, por exemplo, 

Capistrano de Abreu (resguardadas as devidas proporções, o nosso Heródoto, talvez 

digam que tal acunha caiba melhor em Varnhagen, o que responderemos que não, que 

este, apesar de ter nascido antes Capistrano, estaria mais para Tucídides) disponibiliza-

nos uma interessante diferenciação, em Capítulos de História Colonial, entre “a 

sociedade do couro”, do Nordeste e às margens do Rio São Francisco, um pouco mais 

“flexível” em suas relações de trabalho, e “a sociedade do açúcar”, do litoral tropical, 

rígida nas relações escravistas, a despeito de apresentar características a princípio mais 

mercantis, ele estava, obviamente, refletindo o seu tempo. Não como um simples reflexo 

dos anos finais do século XIX monarquista; porém, importantes quinhões de suas 

estruturas sociais e econômicas (como, evidentemente, as características de uma 

economia primária, mas não somente, é claro) estão, é de se pensar, nas páginas do que 

 
241BICALHO, Maia Fernanda Baptista; FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, Maria de Fátima Silva (org.). O Antigo 

Regime nos Trópicos: A Dinâmica Imperial Portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2001. Manolo Garcia Florentino, que tem estreitos vínculos acadêmicos com os três autores, 

mas sobretudo com Fragoso, não participa deste livro emblemático (mas um de seus orientandos de 

mestrado da UFRJ, Roquinaldo Ferreira, assina um dos capítulos); contudo, percebe-se em sua obra uma 

nítida proximidade com as teses gerais tanto expressas no livro como com todos que nele se encontram.  
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publicou enquanto historiador, etnógrafo e geógrafo do IHGB. 

Durante o Segundo Reinado, o Brasil conheceu dois grandes historiadores, 

os melhores que aquela sociedade pôde nos produzir: Francisco Adolfo Varnhagen 

(1816-1878) e João Capistrano de Abreu (1853-1927). Enquanto intelectuais que 

escreveram sobre as coisas do passado brasileiro que, naturalmente, antecedeu-os, 

guardavam muitos traços em comum, e que eram traços daquela época, como, dentre 

outras coisas, rigor e apreço à documentação, ao estilo de Ranke, ou a grande erudição 

que ambos tinham. Mas encontramos, certamente, diferenças significativas, até porque 

Capistrano foi um crítico dos métodos utilizados por Varnhagen. 

Sem querer tirar um centímetro de seu brilho enquanto pesquisador, e 

resumindo bastante, Varnhagen foi um historiador que (a partir de sua formação 

eurocêntrica e autodidata – e sem esta formação não nos traria em seus textos o que de 

melhor as ciências humanas até aquele momento tinha produzido) procurou, muitas das 

vezes, restringir-se aos “grandes feitos” das “elites” político-administrativas da colônia. 

Ao passo que Capistrano, igualmente resumindo muito, procurou ir ao encontro das 

gentes comuns da colônia e de seus modos de vida, nas diferentes estâncias de nosso 

território. Contudo, tanto um quanto o outro, foram homens de seu tempo [desculpem-

nos o “clichê”], pertenciam a seus estratos de classe etc. (até porque, segundo Alice 

Canabrava, “a nova abordagem sobre o passado pouco ultrapassou as imagens sugeridas 

pelo novo material empírico”242).  

Foi por isso, sendo assim, que olharam o passado do Brasil pelas “lentes” 

vinha da Europa, como o historicismo alemão (com o pioneirismo metodológico de 

Leopold von Ranke, e sua “História científica”) ou o positivismo, principalmente francês 

ou inglês (da interdisciplinaridade, dentre outras coisas, entre Sociologia, História ou 

Geografia, com Hippolyte Adolphe Taine, Thomas Buckle, Comte, Peschel etc.). 

Capistrano esteve mais para estes (sobretudo por sua formação mais profunda em 

Geografia) e Varnhagen mais para aquele. É notável, apesar de experiências e 

influências historiográficas muito semelhantes, que suas diferenças, no que lhes dizem 

respeito, denotam o influxo do lapso de tempo de um em relação ao outro. 

 
242CANABRAVA, Alice Piffer. História Econômica: Estudos e Pesquisas. São Paulo: Hucitec; UNESP; 

ABPHE, 2005, p, 264.  
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“Coube ao historiador cearense [Capistrano] viver os anos da ruptura da 

unidade inteiriça do Império, refletida na História Geral de Varnhagen, e do 

delinear de um Brasil novo, que observava com a sensibilidade aguçada pelos 

instrumentos intelectuais, e tentar recriar o passado, à luz dessa dupla 

experiência.”243 

 

 

Localizado entre o rigor do paradigma rankeano, ou “tradicional”, da história 

política de Varnhagen e as futuras posturas metodológicas, o exemplo de Capistrano, 

para o que estamos procurando demonstrar, acaba justapondo-se muito bem. 

Primeiramente, cabe observar que “futuras” no caso do Brasil, mas já experimentadas na 

Europa. Em segundo lugar, observamos também que as “novas” posturas metodológicas 

adotadas por Capistrano passariam a levar em consideração, por exemplo, as classes 

sociais na trama da História e a relação desta com a Economia Política ou os pontos de 

vista abrangente das relações entre homem e natureza interferindo em conceitos como de 

região e Estado etc. 

 

 

“Situado na cronologia de sua vida, entre duas concepções de História – a 

História factual, calcada exclusivamente nos documentos, e a História como 

ciência de síntese, na convergência das ciências sociais –, talvez uma das 

características mais significativas do conjunto de sua obra é a de servir de elo 

a duas gerações. Por um lado, prende-se a Varnhagen, em uma série de 

trabalhos que se firmam na qualificação das fontes; de outro, tende às 

tentativas de interpretação mais altas, do universo dos grandes princípios das 

ciências do homem.”244 

 

 

“Situado”. Cremos que esta palavra, no contexto em que Canabrava a 

acomoda, seja a expressão síntese que contempla muitos dos aspectos desta tese. 

Estamos sempre posicionados de forma significativa no tempo-espaço, como indivíduos 

ou nas relações sociais a que pertencemos, e aí realizando várias interações, como as 

culturais, políticas, econômicas etc. É o caso de Varnhagem assim como de Capistrano, 

por exemplo. E isso reflete no que escrevemos, nas nossas opções e no que deixamos 

enquanto marcas, pequenas ou grandes, que nos identificam futuramente, com maior ou 

menor reconhecimento das futuras gerações. 

Restringindo-nos a nosso escopo temático, que de forma mais abrangente 

 
243Idem, ibidem.  
244Idem, pp. 264 e 265.  
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são os historiadores da História econômica colonial brasileira (e na perspectiva 

específica é João Fragoso, e em determinado momento de sua formação), podemos 

elencar alguns casos mais significativos em que a localização sociocultural e sua 

trajetória intelectual geraram relações institucionais relevantes, por exemplo, com 

instituições do Estado brasileiro. Celso Furtado, a título de ilustração, é um desses casos, 

como ministro do Planejamento do Governo de João Goulart, entre os anos de 1962 e 

1964. Fernando Henrique Cardoso, que foge um pouco do que estabelecemos acima 

como nosso “escopo temático mais abrangente”, contudo dentro de um grupo de 

intelectuais acadêmicos das ciências humanas que pensaram o passado do Brasil, foi 

(além de senador pelo estado mais rico da federação) ministro de Estado de 1992 a 1994 

e presidente de República por dois mandatos (1995-2003). 

Certamente, antes que nos julguem, não estamos querendo estabelecer uma 

relação direta e tão óbvia, também pouco científica, entre a ação acadêmica-profissional 

desses intelectuais e seus resultados políticos individuais – longe disso. Estamos 

ilustrando algumas “pontas de icebergs” de fenômenos sociais que na totalidade são um 

emaranhado de relações econômicas, sociais, políticas e culturais. Qualquer um dos 

indivíduos dessas relações, se pinçados, traz com ele os sinais que o ligam ao todo do 

“emaranhado” social.  

No caso específico de João Fragoso, pensando de forma abrangente em sua 

trajetória profissional – e igualmente para os outros três historiadores que com ele 

formam o ART – , as relações sociais que estabeleceram nexos, dialéticos, entre sua 

produção intelectual e o conjunto das manifestações cultuais que compõe as relações de 

poder da classe dominante e seus estratos de classe, em seu contexto histórico, são ou 

formam um painel ou um quadro demonstrativo, amplo, de onde podemos, com o 

método adequando, retirar algumas informações, significativas, que nos permitem 

formular análises qualitativas para o conteúdo inerente a este estudo historiográfico. 

Para tanto, contudo, é necessário que verifiquemos a conjuntura econômica 

deste contexto histórico, para nessa conjuntura entendermos como se processaram tais 

relações, econômicas, de poder e culturais daquela sociedade, as manifestações de seus 

intelectuais e o grau de participação, ou não, no conjunto cultural relacionado à classe 

dominante ou a seus estratos mais próximos. 
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Pensado em seu conjunto historiográfico mais próximo, estamos falando, 

quando do início da formação acadêmica do ART, da conformação estrutural e 

superestrutural das relações socioeconômicas da sociedade brasileira daquele momento, 

do nível e comportamento das forças produtivas e dos detalhes da composição de sua 

classe dominante etc. Conforme anunciamos mais acima, trata-se da sociedade brasileira 

que emerge da crise do petróleo, de meados da década de 70, até os anos finais da de 90 

do século passado, do Plano Real e dos primeiros passos neoliberais do Governo de 

Fernando Henrique Cardoso (isso pensando, na formação de Fragoso, em suas duas 

fases, pois que, temos consciência, precisamos entender a sua obra em conjunto, ainda 

que estejamos, nesta tese, verificando somente uma parte). 

Em uma primeira e parcial conclusão, pelas análises descritas acima, 

podemos dizer que de Varnhagen-Capistrano ao ART, passando por Celso Furtado etc., 

no mínimo, e só para ficarmos atento ao nosso escopo de pesquisa (ainda que amplo e 

que já nos acompanha tem algum tempo), temos uma teia, um tecido social, que pode ser 

apreendido, ou pelo menos parte dele, pelas relações sociais entre a produção acadêmica 

destes intelectuais e as manifestações culturais daqueles que, em conjunto, detém o 

poder econômico e político, ou a estes se aproximam. 

Em se tratando da contextualização socioeconômica relacionada ao nosso 

objeto de estudo, interpretando o que diz Marco Antonio Martins da Rocha, economista 

e professor do Instituto de Economia da Unicamp, em tese de doutoramento defendida 

2013 na mesma instituição, “Grupos Econômicos e Capital Financeiro: Uma História 

Recente do Grande Capital Brasileiro”245, podemos identificar os anos 1990 como de 

uma importante mudança no padrão de comportamento do capitalismo brasileiro, 

implicando, portanto, em alterações também na composição do cume de sua pirâmide 

social. 

Martins da Rocha, nesta citada tese de 2013, trabalhou com o conceito de 

“grupo econômico” para designar a ampla composição orgânica das grandes empresas 

brasileiras surgidas ou formadas a partir da década de 60 (oriundas, a maioria, de uma 

grande acumulação de capitais no setor comercial nacional, da circulação de mercadorias 

 
245ROCHA, Marco Antonio Martins da. Grupos Econômicos e Capital Financeiro: Uma História Recente do 

Grande Capital Brasileiro. Campinas: UNINCAMP-Instituto de Economia, 2013 – tese de doutoramento.    
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etc.). Estas amplas empresas (centralizadoras e concentradoras de capitais, por meio de 

seus holdings), que vão extrapolar o tradicional conceito de “firma”, com o passar do 

tempo, especializam-se e consolidam-se perenemente na produção industrial, 

diversificação econômica e controle financeiro; e inclusive surgindo outras etc. Portanto, 

resumindo muito, os “grupos econômicos”, trabalhados por Rocha, são grandes 

instituições empresariais que dominam não só setor produtivo industrial brasileiro, como 

também as demais áreas de atuação econômica do grande capital nacional. 

O minucioso estudo de Martins da Rocha em História Econômica, teórico-

empírico, de nossas recentes macroeconomia e microeconomia, conseguiu discriminar a 

real composição desses maiores “grupos econômicos”, mais recentes, da economia 

brasileira. Um dos pontos importantes, nesta composição, é que Rocha, ao contrário da 

lendária ideia do liberalismo econômico (e acrescentamos, já denunciada por Gramsci), 

consegue demonstrar que teve sim uma importante participação do Estado. 

Sob a égide globalizada da hegemonia do capital financeiro internacional, a 

partir da década de 90 do século passado, esses grandes grupos foram a forma mais 

eficiente encontrada por parte da grande burguesia nacional de se rearranjar mediante a 

um mercado fraco, alterações na conjuntura econômica internacional e condições 

intermediárias na divisão internacional do trabalho de um país “semiperiférico” 

(conceito adotado, dentre outros, por Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi e Andre 

Gunder Frank), e conseguir, assim, grandes taxas de lucro, cujas bases são consideráveis 

apropriações de excedentes do setor produtivo (porque estes grupos também controlam – 

ou controlavam – os mais importante parques industriais brasileiros), que com o tempo 

formam aquilo que proporciona os necessários investimentos (que na verdade são 

reinversões de lucros do capital) na economia mais uma vez, refazendo o ciclo, gerando 

mais lucro e ampliando a acumulação. 

Em 2013, portanto, os estudos de Marco Antonio da Rocha apontavam, 

naquele momento, os vinte maiores grupos econômicos da economia brasileira, que 

respondiam, por exemplo, por um quarto do nosso Produto Interno Bruto. E quando ele 

fala em “grupo econômico” significa, repetindo, várias empresas diversificadas, juntas 

em cada grupo, que atuariam nas mais variadas atividades, como produção de 

mercadorias para o mercado interno (e externo, no caso da América do Sul), 

agropecuária de mercado interno e externo, atividades financeiras, setores de transportes, 
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serviços, energia, construção civil, tecnologia, telecomunicações etc. E todos esses 

maiores grupos são formados majoritariamente por capital nacional, público e privado. 

Desses estudos de Martins da Rocha, interessa-nos muito o olhar que nos 

fornece acerca das alterações entre os padrões de ordenação das classes sociais direta ou 

indiretamente relacionadas a estas mudanças no capitalismo brasileiro apontadas por sua 

tese, as circunstâncias efetivas destes padrões, introduzidos nos contornos da reiteração 

econômica do capitalismo brasileiro em questão. 

 

 

“Logo, a relevância do estudo dos grandes grupos econômicos talvez seja a 

possibilidade de lançar luz sobre as transformações entre os arranjos de classe 

em suas condições objetivas, inseridas nas formas de reprodução do grande 

capital brasileiro e na sua inserção na divisão internacional do trabalho.”246 

 

 

Por conseguinte, a definição que formula para estes “grupos econômicos” 

tipicamente brasileiros, constituídos quando das alterações de nosso capitalismo na 

década de 90, em comparação a outros modelos, como o anglo-saxão, por exemplo, 

demonstra-nos como passa a se comportar a nova fração da classe dominante brasileira 

surgida nesta conjuntura e que lidera este processo, afeita a correlações socioeconômicas 

mais abrangentes – em que os diferentes CNPJs relacionam-se em um formato mais 

horizontal. 

 

 

“Tomando a definição em sua forma mais consensual, pode-se descrever o 

grupo econômico como uma estrutura empresarial de grande porte e 

diversificada, formada geralmente por uma empresa holding que constitui seu 

núcleo, porém, que somente pode ser compreendida através das relações que 

estabelece com outras unidades empresariais, públicas ou privadas, 

legalmente independentes, e que constitui, em muitos casos, uma das suas 

principais fontes de vantagens competitivas (Granovetter, 1995; Ghemawat e 

Khanna, 1998; Chung, 2001; Khanna e Yafeh, 2007). Nesse caso, essa 

definição se vale da contraposição com o modelo originalmente anglo-

saxônico, com empresas verticalmente integradas, sob a mesma entidade 

jurídica e, exceto em alguns casos, não compartilhando capacitações com 

outras empresas.”247 

    

 

Rocha tem o mérito, também, de especificar o caso brasileiro e destacá-lo de 

um padrão mundialmente aceito entre os teóricos, que seria o do grande capital 

 
246Idem, ibidem, p. 1. 
247Idem, p. 5. 
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internacional, financeiro e monopolista. Neste caso, a composição e comportamento de 

grandes corporações empresariais dominantes e controladores de tantas ouras menores, e 

que por isso se agigantam e replicam este padrão internacionalmente, formando assim 

com todas as demais com a mesma idiossincrasia, principalmente as oriundas dos 

grandes centros da economia global, o chamado “capital monopolista”. Rocha, então, em 

sua especificação do caso brasileiro, dirá que o conceito de “capital monopolista” 

restringe e engessa as peculiaridades da formação, composição e comportamento dos 

grandes grupos econômicos brasileiros surgidos principalmente na década de 90, 

preferindo metodologicamente a opção teórica do conceito de capital financeiro 

formulado por Hilferding. 

“O problema nesse caso [da definição anglo-saxônica de “grupo econômico”, 

calcada principalmente do conceito de “capital monopolista”] é que as outras 

tentativas de se integrar as estruturas particulares no desenvolvimento 

conjunto do sistema capitalista foram feitas predominantemente através do 

estudo das formas de internacionalização do “capital monopolista”; o que por 

sua vez, tem como principal problema a adoção de um conceito já 

especificado – o de “capital monopolista” – para explicar um fenômeno que 

engendra suas próprias formas concretas de manifestação – o processo de 

centralização do capital.  

Neste sentido, o conceito de Capital Financeiro, inicialmente apresentado por 

R. Hilferding, parece ser mais abrangente e de mais fácil adaptação para o 

estudo das transformações próprias das economias capitalistas. A sua 

utilização como instrumento de análise das transformações dos grupos 

econômicos brasileiros tem como motivação a possibilidade que o 

desdobramento do conceito de capital financeiro permite sobre a análise de 

classe, e o fato de que sua organização em torno de certos núcleos 

nacionalmente controlados representa a presença de formas avançadas de 

organização capitalista.”248 

 

  

Em sua análise, sendo assim, temos o destaque do papel do capital financeiro 

nacional, controlado pela burguesia destes maiores grupos econômicos brasileiros (as 

“formas avançadas” de nosso capital mais orgânico), em contato com o capital 

financeiro internacional globalizado. Interessa-nos nesta análise de Rocha é a nova 

composição da classe social dominante que ele apresenta para o Brasil da década de 90, 

de ampliação e maior diversificação econômica e de capital internacionalizado. 

Segundo Rocha descreve, resumindo, os desdobramentos do processo de 

reorganização de áreas privatizadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

 
248Idem.  
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principalmente, fez como que surgissem fundos financeiros constituídos entre empresas 

públicas e capital privado controlados por esses novos setores da burguesia nacional, 

diversificada e com níveis razoáveis de financeirização, protagonistas na organização 

dos maiores grupos econômicos brasileiros daquele momento, que nas últimas décadas 

reestruturou setores importantes de nossa economia. A venda facilitada de empresas 

públicas na década de 90 (com títulos desvalorizados, “moedas podres” aceitas com 

deságio pelo governo), garantiu, para este novo setor do capital nacional, fatias 

generosas do todo da acumulação capitalista. 

Dentre outras coisas, associe esta aquisição, por certos setores da iniciativa 

privada, de importantes ativos públicos comprados com “moedas de privatização” (dois 

dos melhores exemplos destas desestatizações foram os da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), em 1993, e da Vale do Rio Doce, hoje Vale S.A., em 1997, ambas 

compradas, que nos permitam o uso de um linguajar deveras popular, “a preço de 

banana”), a uma expansão e barateamento da oferta de crédito internacional.  Isso ocorre 

após o fim da Guerra Fria, quando capitais são liberados a níveis globais, e pode-se 

perceber, segundo Rocha, como setores novos da burguesia nacional acabaram 

seduzidos a formar os principais grupos econômicos brasileiros do período em questão. 

E dentro deste quadro, de reconfiguração de nossa classe dominante, antigas frações da 

grande burguesia industrial associam-se às frações da burguesia financeira, e estas 

financiam as atividades produtivas, de grande porte principalmente, das empresas que 

integram os nossos maiores grupos econômicos, surgidos no contexto da década de 80 

para 90 e que se consolidam desta para a seguinte. 

 

 

“Como resultado deste processo, houve o aumento do número de holdings dos 

grandes grupos econômicos com a multiplicação de suas joint ventures com o 

capital estatal e o capital estrangeiro. O efeito disto foi uma tendência de 

aumento da participação da renda gerada por estas empresas nas receitas totais 

dos grupos econômicos. A diversificação das formas de apropriação sobre o 

excedente do grande capital generaliza as distinções entre as frações da 

burguesia brasileira, tornando – pelo menos da perspectiva do grande capital – 

desprovida de sentido a distinção entre burguesia industrial e financeira. Nos 

casos tratados aqui, a utilização do conceito de capital financeiro está ligada 

justamente a esta transformação, isto é, a generalização das formas de 

apropriação do grande capital nacionalmente constituído.”249 

 

 
249Idem, p. 172. 



197 

 

Ainda que não seja necessária a distinção entre as frações industrial e financeira 

da grande burguesia nacional (o que concordamos, dado ao alto grau de amálgama e ao 

mesmo tempo diversificação da expropriação do capital), é importante que destaquemos as 

alterações estruturais sofridas pela economia brasileira que nasce da redemocratização. Ao 

processo interno de financeirização de nossa economia, correspondeu a formação e 

composição de uma nova fração da classe dominante brasileira, “financeirizada” ou 

produtiva que, segundo Rocha, devido seu alto grau de diversificação, contraiu relações com 

o setor financeiro nacional recém-formado. Subentende-se, conjecturamos, que 

significativas – ou mesmo sutis – alterações na dialética das relações socioculturais entre 

estrutura e superestrutura acompanharam este novo processo de formação socioeconômica. 

São essas “significativas – ou “sutis” – alterações” que nos interessaram neste trabalho final. 

Nesta tese, do todo de nossa pesquisa, estamos apresentando especificamente 

as nossas reflexões acerca da formação marxista do historiador João Fragoso, no início 

da década de 80; contudo, no decorrer desta mesma década para a seguinte, Fragoso, 

sobre uma mesma base geral de estudo, mudará de perspectiva metodológica por optar 

por outros conceitos, o que resultará em novas hipóteses e novos objetivos. Ainda que o 

foco aqui, repetindo, é sua formação marxista, temos concebido o trabalho de Fragoso 

em sua amplitude, e que junto a outros historiadores, no decorrer de sua trajetória, 

formam o ART. Reforçando, entre 1976 e 1997, como já esclarecemos, temos a 

formação acadêmica e profissional destes historiadores e a gestação do que será em 

breve a tendência historiográfica que procurou fazer uma revisão das tendências que, em 

economia colonial brasileira, foram-lhe precedentes – ou seja, em décadas em que o 

grande capital brasileiro está se reformulando. 

Antes de entrarmos no mérito de tais “revisões” etc., esclarecemos mais uma 

vez, a título de posicionamento cronológico-temático, que a historiografia revisada pelo 

ART foi essencialmente a que se encontra próxima ou na mesma tendência do que foi 

escrito acerca da economia colonial brasileira entre a década de 40 e 70 do séc. XX, 

tendo como principais demarcações as publicações de Formação do Brasil 

Contemporâneo, de Caio Prado Júnior., em 1942, e de Portugal e Brasil na Crise do 

Antigo Sistema Colonial (1777-1808), de Fernando Novais, em 1979. Cremos que esse 

foi o principal embate historiográfico travado pelo ART, liderado por João Fragoso, 

sobretudo contra a tendência que Fernando Novais inaugura com seu trabalho de 
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pesquisa (que trata de um aprofundamento, muito sofisticado, da metodologia e da teoria 

marxista de Caio Prado nos estudos da economia colonial brasileira), que temos 

denominado, a partir do título de sua principal obra, de “Antigo Sistema Colonial” 

(ASC). 

Trabalhamos com a perspectiva, em síntese, de que antes do ART, o ASC 

pertencia a um momento de hegemonia político-intelectual de determinada tradição do 

comportamento econômico brasileiro, voltado a um projeto “desenvolvimentista” 

calcado na industrialização etc. Com as décadas de 80 e 90 em diante, tal projeto parece 

não ser mais uma prioridade de boa parte da classe dominante (não que o setor industrial 

não tivesse mais relevância, muito pelo contrário); é neste contexto de maior 

financeirização e de aproximação ao comportamento do mundo globalizado, por parte do 

grande capital brasileiro, que vimos surgir, como aponta os estudos de Rocha, setores da 

classe dominante que podem ser entendidos como uma grande burguesia, dos negócios e 

das finanças, controladora dos demais setores da economia nacional. Esta mudança e 

este novo comportamento fez gerar, dentro da perspectiva de Gramsci, novos 

intelectuais, ligados mais diretamente aos círculos políticos e econômicos desta “nova 

burguesia” ou orbitando em camadas que podem ir das mais próximas até às mais 

afastadas.   

 

1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O 

que eu descobri foi o método científico que nos permite estudar o 

inconsciente. 

(Sigmund Freud, O Chiste e sua relação com o mundo)  

 

 

Se método é o caminho percorrido, por entre empirismos e seus tratamentos 

teóricos, assim como na psicanálise freudiana, qual seria o nosso “inconsciente”? Não 

como antítese de “consciente”, mas como objeto primeiro de nossa área de saber. Ou 

seja, de que “barro” é feito aquilo que pode resumir, em uma única expressão, o 

conjunto por excelência dos objetos de estudo da História? 

Seria o tempo? Se sim, neste caso poderíamos mais ou menos parafrasear 



199 

 

Freud e dizer que poetas e filósofos, e igualmente físicos, o descobriram antes de nós 

historiadores. Os poetas, por exemplo, anunciam, como o fez Cazuza, que “o tempo não 

para”, pois que veem “o futuro repetindo o passado” (flagrante expressão da 

“transtemporalidade” de Arruda). Mas aí contrariariam os físicos, que em geral afirmam 

que o tempo não passa, nós que passaríamos por ele. Para Einstein, por exemplo, o 

tempo deve ser entendido em sua relação como o espaço, e ambos, então, seriam “o 

recipiente” que comporta todas as coisas, matéria ou ideias, que se relacionam de 

alguma maneira com a vida tal como a conhecemos, incluindo aquelas coisas que se 

prestariam a serem pesquisadas pelo historiador, sendo assim, não é o tempo o elemento 

primordial a encarnar a síntese dos objetos de apreciação da História. O tempo é o 

invólucro, que com sua relação com o espaço, o homem social vai construindo o 

conjunto de sua historicidade. 

Difícil questão esta levantada por nós. Para a Sociologia positivista de 

Durkheim, por exemplo, o objeto de estudo por excelência é “o fato social”. Mas como 

já argumentamos, mesmo que alguns queiram inserir a História, ou a Historiografia, na 

seara específica da Ciências Sociais, não nos é permitido, pelo menos depois do tanto do 

que já caminhou as teorias da História, retroceder ao historicismo ou a parâmetros 

semelhantes. Então afirmamos que para a História não existe o Objeto, e sim uma 

infinidade deles, cuja hierarquia, para cada um deles, é atribuída por seu apreciador 

direto, que em raros momentos será o primeiro a ter consciência de sua existência. 

Mas não em vão citamos Freud como epígrafe desta seção. 

Independentemente do objeto de estudo, sua apreciação historiográfica só é possível, 

obviamente, com a utilização de um método e este ancorado, pelo menos, em teorias já 

provadas, comprovadas e reconhecidas por outros historiadores – é o método, 

evidentemente, que nos permite o estudo. E entendendo a Historiografia como o 

discernimento da percepção da História acerca da historicidade das relações 

estabelecidas entre os historiadores e seus objetos de estudo, temos consciência de que 

com nosso objeto de estudo, em que o início de sua formação é apreciado nesta tese, 

estabelecemos uma relação materialista, crítica e dialética. 

Nosso método historiográfico, que procuramos construir nesta tese, procurou 

conjugar a necessidade de entender a História como uma área do saber cujas pesquisas 

acontecem por meio de práticas cientificamente realizadas (ou, na “opinião” de Lucien 



200 

 

Febvre, por um “estudo cientificamente elaborado”), ou seja, com rigor metodológico e 

teórico quando aprecia seu objeto (apoiando-se também em Aróstegui, Fontana e 

Arruda), no entendimento de que o historiador, enquanto um objeto de estudo, já que se 

trata de um trabalho historiográfico, é um elemento incluso no mundo em que vivi 

(Fontana, Bourdieu e Gramsci). É o que se pode verificar neste texto monográfico (e que 

pretendemos continuar em futuros trabalhos).  
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CAPÍTULO II – A BREVE FASE MARXISTA DA FORMAÇÃO DE 

JOÃO FRAGOSO E O INÍCIO DE SUA TRANSIÇÃO 

 

 

O marxista João Luís Fragoso, analisando o mercado do Rio de 

Janeiro no período 1790-1830, notou que este tinha um 

comportamento inverso à tendência internacional250. 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

 

João Luis Ribeiro Fragoso, hoje, como ele mesmo explica, é um historiador 

“com ênfase em História do Brasil Colônia, atuando principalmente nos seguintes temas: 

império português, escravidão americana, Antigo Regime e elites econômicas e sociais”, 

como consta em seu currículo Lattes.251 

Apreciando ainda seu Lattes, observamos que a expressão “elite” (registrada 

sessenta e seis vezes), no singular ou no plural “elites”, só surgirá, contudo, na conclusão 

de seu doutorado na UFF em 1990, “Comerciantes, fazendeiros e formas de acumulação 

em uma economia escravista-exportadora no Rio de Janeiro: 1790-1888”252. Este 

doutoramento teve início em 1985; porém, desde seu ingresso à academia em 1976, para 

dar início à graduação em História pela UFRJ, o termo “elite” não apareceu em nenhum 

outro texto, artigos científicos etc., antes de 1990. Nem mesmo no artigo que assinou 

com Manolo Florentino, em 1987, “Marcelino Marcelino, Filho de Inocência Crioula, 

Neto de Joana Cabinda: Um Estudo Sobre Famílias Escravas Em Paraíba do Sul (1850-

1872)”253, em que dá sinais claros de ter abandonado o marxismo como parâmetro 

teórico-metodológico para suas pesquisas. 

É importante assinalar, inclusive, que neste artigo, em que tratam de maneira 

singular a demografia escrava no município de Paraíba do Sul-RJ durante a crise 

 
250CALDEIRA, Jorge. A Nação Mercantilista: Ensaio sobre o Brasil. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 241. Chega 

a ser um pouco surpreendente que o doutor em Ciência Política pela USP, Jorge Caldeira, tenha 

identificado João Fragoso, pela leitura de Homens de Grossa Aventura, como um marxista; todavia, como 

temos afirmado, desde 1987 que Fragoso não mais se apoia no marxismo. 
251http://lattes.cnpq.br/4712468517408225 (última consulta realizada às 17:11h em 02 de abril de 2020).  
252FRAGOSO, J. L. R. Comerciantes, fazendeiros... op. cit., 1990 – tese de doutorado.  
253Idem e FLORENTINO, Manolo Garcia. “Marcelino, Filho de Inocência Crioula... op. cit., pp. 151–173.  
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escravista do Segundo Reinado, os autores não nomeiam sociologicamente a formação 

social de indivíduos controladores dos maiores contingentes de mão obra escrava 

aplicada à produção. Não sabemos se estão entendendo como classes sociais, “elites” ou 

outra expressão qualquer. 

Este é um traço peculiar que se pode perceber analisando o texto de Fragoso. 

O tratamento não-teórico na definição de grandes grupamentos humanos apreciados em 

seus temas estudados e que se encontravam no topo ou na base da pirâmide social, 

mesmo quando se utiliza dos termos conceituais “classe social” ou “elite”. 

Em sua dissertação de mestrado, orientada por Maria Yedda Linhares e 

defendida na UFRJ em 1983, “Sistemas Agrários em Paraíba do Sul: (1650-1920) um 

estudo de relações não-capitalistas de produção”254, o termo “elite”, por exemplo, não 

aparece em nenhuma de suas páginas, e encontramos somente a expressão “classe”, 

novo vezes, para se referir sete vezes à “classe dominante agrária”, uma vez à “classe 

dominante local” (que também se refere à “dominante agrária” em Paraíba do Sul) e uma 

vez à “classe subalterna” (termos tipicamente gramscianos, sem no entanto Antonio 

Gramsci constar em sua bibliografia). Contudo, cotejando “a subalterna”, escravos, à 

“dominante”, os seus senhores, realiza-o somente no que diz respeito às relações de 

produção, ficando de fora as demais, o que faz, ao nosso entender, com que as 

subjetividades das ricas e complexas relações humanas, na dialética estrutura / 

superestrutura, desvaneçam.   

E findada a breve “fase marxista”, Fragoso envereda em estudos econômico-

culturais das “elites” coloniais e monárquicas brasileiras (em alguns casos indo até à 

República); contudo, observamos mais uma vez que nossas leituras de sua obra não 

encontraram em nenhum momento, nesta nova fase, alguma menção de como concebeu 

teoricamente o que seja “elite”. A julgar a importância que dá ao conceito, fica uma 

lacuna no entendimento de sua obra. 

Pelo tratamento não-teórico, seja em qual fase de sua trajetória acadêmica, às 

definições dos grandes grupamentos humanos, concernente eles às “classes sociais” ou 

 
254Idem. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado. Além da orientação da Maria 

Yedda, a defesa contou com a participação na banca examinadora de Ciro Flamarion Santana Cardoso e de 

Eulália Maria Lahmeyer Lobo.  
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às “elites”, ou ainda, da mesma forma, o tratamento não-teórico às relações sociais 

travadas fossem entre frações das “classes dominantes”, das variações entre “as elites”, 

ou mesmo entre “classes dominantes” e “classes subalternas” ou entre “elites” e “ralés” 

(apesar de Fragoso não usar este termo, é um dos antônimos de “elite”), ajuíza-se que 

tais grupamentos sociais e suas relações são, para Fragoso, elementos empiricamente 

dados. Todavia, antes de chegar à “fase das elites”, João Fragoso dá início a sua 

trajetória pelos caminhos oferecidos pela historiografia marxista do Rio de Janeiro. 

A contar dos anos 1980, é parte de um determinado território acadêmico 

formado especialmente por historiadores. Neste espaço social específico engendra uma 

carreira – bem-sucedida – em companhia dos demais componentes do ART. 

Neste percurso profissional, no interior de um território social determinado, 

acadêmico, pode-se atualmente defini-lo resumidamente, destarte, como já anunciamos, 

como um historiador das “elites” de origens coloniais e monárquicas brasileiras – e para 

tanto, basta basear-se em muitos dos seus textos publicados255, nos quais, sobretudo nos 

mais recentes, estende a locução elite a diferentes grupos, independentemente da 

hierarquia social, adotando, tudo indica, o que preconizou, por exemplo, os italianos 

Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca na virada do séc. XIX para o XX. 

Se João Fragoso, então, permite-nos hoje demarcá-lo como um historiador 

das “elites”, estando assim próximo a uma “historiografia culturalista”, utilizando-se de 

ferramentais de determinados ramos da Antropologia; todavia, em se tratando do início 

de sua carreira, em um passado recente, já não conseguiríamos fazer o mesmo. 

Reiterando, Fragoso embrenha-se em seu território acadêmico caminhando pela 

segurança de uma formalidade metodológica marxista, hegemônica em seu campo 

(ainda que fosse uma hegemonia já ameaçada). Começando por sua graduação no final 

da década de 70 na UFRJ (1976-79), que finalizou com a monografia “Questão Agrária 

na América Latina”256, orientada, então, pela historiadora marxista Philomena Gebran, 

 
255FRAGOSO, J. L. R. Capítulo 3: “Nobreza principal da terra nas repúblicas de Antigo Regime nos trópicos 

de base escravista e açucareira: Rio de Janeiro, século XVII a meados do século XVIII.” In: FRAGOSO, J. 

L. R.; GOUVÊA, Maria de Fátima (org.) O Brasil Colonial, vol. 3... op. cit., pp. 159-240. E idem. Capítulo 

4: “Elite das senzalas e nobreza da terra numa sociedade rural do Antigo Regime nos trópicos: Campo 

Grande (Rio de Janeiro), 1704-1741”. In: idem, ibidem, pp. 241-305. Só para citarmos dois dos seus 

últimos trabalhos de maior relevância.  
256http://lattes.cnpq.br/4712468517408225 (última consulta realizada as 15h do dia 21/01/2020).   
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organizadora do clássico Conceito de Modo de Produção257. Graduação concluída, no 

mesmo ano, Fragoso ingressa, ainda na UFRJ, para o mestrado em História Social, 

sendo aprovado em 1983, sob orientação Maria Yeda Leite Linhares. 

Integrando um conjunto de pesquisas relativas à história agrária lideradas por 

sua orientadora, inicia seus estudos sobre do sistema agrário do Município de Paraíba do 

Sul sobretudo no século XIX, cujo objetivo, segundo ele um dos mais importantes, foi 

decifrar as minudências do caráter particular do comércio da Praça do Rio de Janeiro e 

de seus agentes. 

Em primeiro lugar, é possível constatar que sua análise acurada o levou a 

informar-se da relevância de certos aspectos da economia Fluminense (podendo 

abranger igualmente outros territórios), como o fluxo de ouro das Gerais, a constituição 

de novos mercados consumidores em outras regiões e os efeitos econômicos da mudança 

de Corte em 1808 etc. 

Uma leitura atenta à sua tese de doutoramento, por exemplo, que guarda 

laços temáticos com a dissertação, podemos sem dificuldades identificar também muitas 

das características apontadas acima, tais como algumas importantes preocupações de 

Fragoso levantadas com a pesquisa que concluiu 1983 etc.; mas trabalhadas com outro 

proceder e quiçá com outros objetivos. E tratando de sua tese, insistindo, pode-se ainda 

reconhecer outros aspectos econômicos pertinentes que serão recorrentes em suas 

pesquisas sobre o Rio de Janeiro e suas relações mercantis com o Centro-Sul; é o caso de 

glossários como “acumulação endógena”, “mercado interno” e certa “autonomia 

econômica da colônia”, sob liderança de notáveis comerciantes do Rio de Janeiro 

principalmente, no que se refere à intercessão da metrópole portuguesa – minimizada, 

em geral, pelas conclusões do ART.  

Contudo, precisamos insistir, reiterar e reforçar, para concluir esta subseção, 

que em momentos que antecedem à conclusão de sua monografia que lhe concedeu o 

doutoramento, projetando-o ao reconhecimento acadêmico, Fragoso caminhou por entre 

 
257GEBRAN, Philomena (org.). Conceito de Modo de Produção. São Paulo: Paz e Terra, 1978. Também 

podemos mencionar da mesma autora: As Sociedades Andinas: Uma Historiografia particular da América 

Latina. Rio de Janeiro: E-Papers Serviços Editoriais, 2004. 
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territórios marxistas258; ou seja, valeu-se de um instrumental metodológico retirado de 

conceitos da teoria crítica do materialismo histórico e dialético. Uso formal muito bem 

executado deste instrumental; como pode ser constado em seu texto de 1983.  

 

 

2.2. A PERCEPÇÃO POR FRAGOSO DE UM SISTEMA AGRÁRIO DE 

EXPORTAÇÃO, E NÃO-CAPITALISTA, PELO INSTRUMENTAL MARXISTA 
 

 

Lendo sua dissertação de mestrado, principalmente as primeiras páginas, 

nota-se que o território do município de Paraíba do Sul-RJ, entre os anos de 1850-1920, 

em seus aspectos gerais, serviu de base para a exemplificação de um sistema agrário 

atrelado a uma economia de exportação, designadamente o café. A dissertação, segundo 

pretendia, prestar-se-ia a uma primeira abordagem a este tipo de sistema econômico (não 

faz menção ao conceito de “modo de produção”). E para dar conta de seus objetivos, 

procurou concentrar-se em alguns aspectos desta específica produção escravista 

exportadora do Paraíba do Sul, bem como em determinados traços de seu processo de 

reprodução enquanto sistema, incluindo suas relações de produção. Esses traços, da 

reprodução do sistema produtivo e de suas relações sociais, no texto de Fragoso, 

aparecem conectados entre si e a uma noção, apreendida pelo autor, de permanência de 

certas práticas de cultivo do campo brasileiro do oitocentos (mas que, como veremos, se 

“deterioraram”). 

Em sua metodologia, procurando comprovar suas hipóteses, Fragoso 

utilizou-se de fontes primárias cartoriais (testamentos, inventários post-mortem etc.), 

relatórios de órgãos governamentais, que trazem balanços da produção da região 

estudada, relatos de viajantes e outros autores de época que publicaram artigos em 

periódicos. Estas fontes estiveram contidas em corte espacial que compreendia 

principalmente o município de Paraíba do Sul. Entendemos que se trata de um 

 
258Um marxismo que, em certa medida, mostrou-se um pouco diverso, por exemplo, do chamado 

“marxismo paulista” (Caio Prado, Florestan Fernandes, Antônio Novais, Fernando Henrique Cardoso etc.) 

e seus conceitos ligados principalmente à circulação das mercadorias. E notadamente mais próximo de um 

marxismo proposto por Ciro Cardoso, calcado nos processos produtivos, reticente em ralação a 

determinismos ortodoxos e que, de certa forma, recebeu influências dos estudos de Braudel via Frédéric 

Mauro etc. É a velha discussão acerca, por exemplo, do conceito de “marxismo comercial”, defendido por 

aqueles e recusado por estes.   
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procedimento em que Fragoso concebeu “a parte pelo todo”259; isto é, pautou, como 

veremos mais a frente, o que foi o território agrícola brasileiro, na passagem do século 

XIX para o XX, a um corte espacial menor. 

Conduta de pesquisa embasada, alguma das vezes, por um conjunto de 

fontes secundárias assinadas, em sua maioria, por autores (historiadores, sociólogos e 

economistas) especializados principalmente em assuntos agrários – a maioria marxista 

ou se utiliza de suas teorias, de uma bibliografia marxista encontrada disponível até 

1983. Percebe-se também, sob orientação de Maria Yedda, um estudo agrário 

regionalmente determinado por certa influência da segunda geração da Ècole des 

Annales. 

Nessa dissertação podemos listar três aspectos que consideramos relevantes 

do tratamento marxista que dá ao tema: 

 
259Concebemos pela primeira vez esta específica classificação e denominação metonímica, de “a parte pelo 

todo”, para um dos aspectos relevantes da metodologia de Fragoso em relação a seus cortes temáticos de 

pesquisa, em leitura de texto de José Jobson Arruda realizada quando de nossa elaboração do projeto de 

mestrado que defendemos em 2014. Neste ano, problematizando nossas hipóteses, questionamos: “As 

conclusões a que chegou João Fragoso, reduzindo a escala da economia colonial brasileira às relações 

comerciais do Rio de Janeiro, em fins do XVIII e início do XIX (‘a parte pelo todo’), inviabilizaram a 

existência, mais abrangente, daquilo que antes outros historiadores definiram como ‘O Antigo Sistema 

Colonial’?” (COSTA, Valter Mattos da. O Canto da Sereia... op. cit., p. 12 – grifos do autor). 

Independentemente de nossa resposta (que foi e continua sendo “não”), esse questionamento, repetindo, 

inspirou-se previamente no que afirmara José Jobson Arruda, em 2009, em relação às perspectivas gerais 

de Fragoso e Florentino, sobretudo em o Arcaísmo como Projeto: “Generalizando-se, para o conjunto do 

sistema colonial, em seus três séculos de duração, as características por ele assumidas na parte final do 

processo. Tais referências remetem aos trabalhos de pesquisa realizados por João Fragoso e Manolo 

Florentino, sobre a economia do Rio de Janeiro, entre 1790 e 1830, que, segundo os autores, preserva as 

características funcionais da economia colonial e, a partir da qual, pretendem reavaliar o conjunto da 

economia colonial me seus três séculos de duração.” (ARRUDA, José Jobson. de Andrade. “O Império 

Tripolar: Portugal, Angola, Brasil”. In: SCHWARTZ, Stuart; MYRUP, Erik (org.). O Brasil no Império 

Marítimo Português. Bauru, SP: Edusc, 2009, pp. 509-531, pp. 516 e 517. Arruda, tal como nos 

inspiramos nele, apoiou-se, por sua vez, no que Stuart Schwartz escrevera dez anos antes, v in idem 

ibidem, p. 517). Arruda, nesta passagem específica, está referindo-se a uma redução cronológica desses 

dois autores do ART, ao passo que no nosso caso falamos de uma contração no tempo-espaço. Contudo, 

no mesmo texto, mais à frente, agora referindo-se a outro membro do ART, Fernanda Bicalho, ele 

completa, criticamente: “a excessiva ênfase nas dinâmicas locais, assumindo-se essas microesferas como 

partes estruturantes do Império ultramarino português” (idem, ibidem, p. 519). Arruda não diz ser 

metonímia, e sim “contradição” (que seria o modo como outra figura de linguagem, ou de pensamento, 

expressa-se, que é o paradoxo), o que a nosso ver não invalida a ideia de “a parte pelo todo”. Em todo 

caso, Arruda parte, dentre outras coisas, das perspectivas do ASC (Caio Prado – Fernando Novais) para 

identificar esta “contradição” ou metonímia específica do ART (Fragoso – Florentino – Bicalho) que 

tratou em seu texto, e agora citando literalmente Schwartz, demonstra-nos como o método dialético, pelo 

exemplo inconteste de Fernando Novais, mais do que ser uma antítese à sinédoque de conteúdo de 

Fragoso e seu grupo, o pode completar: “o livro [no caso Brasil e Portugal na Crise do Antigo Sistema 

Colonial]... é a obra-prima do grupo [a Escola Sociológica Paulista]... vai do todo à parte e vice-versa com 

domínio notável sobre a matéria nos dois planos... Novais busca ver os âmbitos um no outro e em 

movimento... Um encadeamento propriamente dialético.” (Roberto Schwartz apud idem, p. 527). 
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1º. “As relações não-capitalistas de produção” – o trabalhador direto, para 

sobreviver, não necessita da mediação do mercado, pois produz ele mesmo boa parte dos 

bens que precisa para viver. Em parte, este conceito o ajudou a esclarecer o porquê da 

persistência no tempo do sistema econômico estudado; 

2ª. “As relações capitalistas de produção” – o trabalhador direto é 

assalariado, vende continuamente sua força de trabalho no mercado, e retorna a este para 

comprar todos os meios que necessita para a sua sobrevivência. Contraponto 

metodológico, por sua amplitude conceitual, prestando-se, desse jeito, para que Fragoso 

comparasse com as relações de trabalho encontradas na região e as definisse como 

“relações não-capitalistas de produção”; 

3ª. “A reprodução simples” e “a reprodução ampliada” – a “ampliada”, 

definida por Marx como tipicamente capitalista, é o retorno de boa parte da mais-valia à 

própria produção, podendo assim não só repetir o ciclo produtivo como ampliar o 

volume do que é produzido; enquanto a “simples” é totalmente utilizada na compra de 

bens de consumo, possibilitando uma reprodução, ou sobrevivência, periódica menor (se 

comparada à “ampliada) da unidade produtiva. 

Alicerçados em tais bases conceituais, dando continuidade, em resumo 

podemos dizer que Fragoso parte do princípio de que seu objeto de estudo teve, 

enquanto atividade agrícola, uma natureza extensiva no que diz respeito aos usos básicos 

de seus meios diretos de produção, sobretudo a terra – dependia da incorporação de 

terras continuamente; quer dizer, o sistema reproduzia-se e sustentava-se pelo uso 

constante de novas terras que eram acrescentadas à continuidade da lavoura. Ao caráter 

extensivo desta produção agrícola, agrega-se a associação entre trabalhador direto e os 

meios de produção, terra, insumos etc., podendo-se aí apreender a lógica de 

funcionamento do sistema que orientava a sua reprodução tal como, exatamente, uma 

agricultura extensiva; atributo maior deste sistema agrário historicamente definido e 

alicerçado em uma economia agrário-exportadora. 

Fragoso demonstra-nos que mesmo no início do século XX – ou seja, já 

algum tempo depois de abolida a escravidão – esta forma de produção agrícola extensiva 

insistia em perdurar no tempo na região estudada. E aí ele afirma, adiantando suas 

conclusões, que tal persistência é o que daria às relações de produção baseadas no 
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trabalho livre, na região do Vale do Paraíba do Sul, um caráter não-capitalista. Ajudando 

a explicar, do mesmo modo, o que ele define como o “definhamento” deste sistema 

agrário na região – notadamente enquanto uma economia que fora pujante e exportadora; 

já que este “definhamento” estaria relacionado, justamente, às suas características 

estruturais de reprodução. 

Primeiramente, segundo nos diz na Introdução, o tema da dissertação surgiu 

com a preocupação em estudar no Brasil a transição do trabalho escravo para o livre; 

especificamente a análise da formação das relações sociais, após a abolição, oriundas do 

tipo de produção econômica que se estabeleceu no Vale do Paraíba do Sul-RJ. E a partir 

deste ângulo, Fragoso analisa o já clássico trabalho do sociólogo José de Souza Martins, 

O Cativeiro da Terra260. 

Segundo Martins, para o caso de São Paulo, no traço das relações não 

capitalista de produção, provenientes da transição do trabalho escravo para o livre e suas 

novas relações socioeconômicas, era evidente o objetivo da manutenção da economia 

colonial (modelo específico de concretização do lucro no Brasil colônia, segundo ele, 

cuja base seria determinada pela superposição da circulação sobre a produção); neste 

sentido, as relações não capitalistas de produção estariam a serviço de se manter este 

padrão. 

 

 

“As relações sociais que engendravam o fazendeiro-capitalista não eram 

estritamente as relações de produção no interior da fazenda, mas, também e 

significativamente, as relações de troca que ele mantinha fora da fazenda com 

os comissários de café e, mais tarde, já no final do século XIX, com os 

exportadores. É por essa razão que a transformação das relações de trabalho 

na cafeicultura originou-se na esfera da circulação, na crise do comércio de 

escravos, que produziu seus efeitos mais drásticos no Brasil a partir de 1850, 

quando o tráfico negreiro foi definitivamente proibido. A hegemonia do 

comércio na determinação das relações de produção na economia de tipo 

colonial, nesse caso particular, deve ser ressaltada. Essa economia não se 

definia apenas pelo primado da circulação, mas também pelo fato de que o 

próprio trabalhador escravo entrava no processo como mercadoria. Portanto, 

antes de ser o produtor direto, ele tem que ser objeto de comércio. Por isso, 

tem que produzir lucro já antes de começar a produzir mercadoria e não 

apenas depois, quando começa a trabalhar. Pode-se, pois, dizer que, na 

economia colonial, o processo de constituição da força de trabalho é regulado, 

antes de mais nada, pelas regras de comércio. Por isso mesmo, a 

transformação das relações de produção tem menos a ver, num primeiro 

 
260

MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1979. 

Apud FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado.   
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momento, com modificações no processo de trabalho da fazenda de café e 

mais a ver com modificações na dinâmica de abastecimento da força de 

trabalho de que o café necessitava.”261 

 

 

Martins recusa as teses que afirmaram ser um sistema de tipo feudal aquele 

que se instala no campo paulista cafeicultor com o fim da escravidão; os colonos, em 

terras de latifundiários, estavam inseridos na lógica de realização da produção de nosso 

padrão de inserção no capitalismo mundial. Fragoso, embora com alguns pequenos 

senões, aceita o que diz Souza Martins acerca de que: 1) instalam-se nas regiões em 

questão, com a crise do escravismo, relações de trabalho não capitalistas; e 2) não se 

tratava de feudalismo o fenômeno abordado – como queria parte da historiografia. 

Todavia, segundo entendia Fragoso, Martins equivoca-se com a opção de privilegiar, 

como presidindo o processo, a circulação das mercadorias; Fragoso acreditava que não 

tem como se entender este processo, já que está se falando em mudanças nas relações 

socioeconômicas de produção, sem que se vasculhe a composição de sua mão-de-obra, 

as técnicas de trabalho empregado no cultivo da terra e coisas do tipo. E aí, por exemplo, 

sublinha – na verdade faz um alerta – que sem a incorporação na análise da importante 

produção de subsistência por parte do trabalhador direto da lavoura, não se pode 

entender como de fato se processou a extração do sobre-trabalho deste trabalhador. 

Sendo assim, partindo desta ponderação, de entender seu objeto de estudo 

por sua base produtiva, Fragoso redefine suas preocupações. Da pesquisa da transição do 

trabalho escravo para o livre, passa para o estudo e análise focados na apreensão da 

lógica de funcionamento e reprodução do sistema agrário em questão. Como discordou 

de Martins, que privilegia a circulação em detrimento da produção, Fragoso, além da 

organização social do trabalho, investigou as características que julgou mais importantes 

do processo produtivo (o sistema de uso da terra, os métodos e instrumentos utilizados 

pelos trabalhadores – escravos ou livres – na produção e a composição demográfica da 

força de trabalho), as razões da permanência de um padrão técnico de produção, que 

explicariam, por isso, as relações não-capitalistas de produção da região estudada após a 

escravidão. 

Esta proposição de Fragoso, de privilegiar a base produtiva no estudo 

 
261MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. S. Paulo: HUCITEC, 1996, pp. 14 e 15.   
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econômico de Paraíba do Sul, próximo à transição do trabalho escravo para o livre, o fez 

entender, em bases metodológicas marxistas, como, e porque, o sistema agrário da 

região conservou um padrão tecnológico muito distante ainda de uma modernização 

capitalista. Pode-se argumentar por que razão, então, futuramente ele mudará sua chave 

interpretativa. Com a incorporação de novas fontes, sobre o mesmo tema, por que não 

insistiu e aprofundou suas conclusões iniciais? (Obviamente não estamos querendo dizer 

que fosse obrigado).  

Diríamos que, em verdade, já ali no início dos anos 80 em diante, ele estava 

fundando uma das bases do que será seu raciocino dominante em suas conclusões – 

compartilhado com Manolo Florentino – de um projeto “arcaico” da formação da 

sociedade brasileira colonial (que se estende no mínimo ao império). Neste caso, não 

somente nos estratos “elitizados” da sociedade (apesar de Fragoso estender esta 

característica de “eleito”, “fina flor”, “escol” etc. até ao extremo inferior da base social 

escravocrata, até então não se utilizava este termo); o trabalhador livre também de modo, 

digamos, “arcaico” (Fragoso igualmente ainda não constrói tal raciocínio nem utiliza 

esta expressão), naquele sistema agrário ainda escravista, manteve técnicas de produção 

que impedia, por exemplo, o surgimento de uma pequena burguesia rural, dentre outras 

coisas. 

De qualquer maneira, por conseguinte, em primeiro lugar, esclarecemos que 

o objeto de investigação definido por Fragoso inicialmente teve, em síntese, sua 

apreciação demarcada na observação empírica e conceitual das formas não capitalistas 

que as relações de produção assumiram no Brasil rural com a crise do escravismo. Em 

segundo lugar, como forma de apreensão – diferentemente da de Souza Martins –, a 

opção por focalizar a base material de funcionamento destas relações não capitalistas, 

trazendo, à vista disso, como seu foco de apreciação a produção, e não a circulação, 

deste sistema econômico, juntamente, dentre outras coisas, com suas técnicas de trabalho 

aplicadas à terra. Por último, seu mestrado teve como região delimitada para seu objeto 

de estudo o Município de Paraíba do Sul-RJ e sua produção cafeicultora de exportação 

como ponto de partida, e isso entre os anos de 1850, seu auge, e indo até 1920, em que 

se dá sua decadência. 

Fragoso, portanto, vai demonstrar que este tipo de produção verificado em 

Paraíba do Sul, no período estabelecido, era alicerçado por uma baixa relação trabalho-
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terra, típico de uma “economia de exportação de bens primários”. Noção que Fragoso foi 

encontrar com o marxista e sociólogo argentino Hector Perez Brignoli262, em que este a 

define como sendo daquelas economias que se expandem tendo como base o 

crescimento demográfico e a incorporação de áreas não ocupadas ou não trabalhadas; 

bem distinto da lógica, por exemplo, do “capitalismo industrial”, em que a expansão 

acontece por meio da fabricação dos mais variados tipos de bens que podem ser 

produzidos e reproduzidos pela intensificação dos mesmos meios. 

Constatando, portanto, que a região estudada experimentaria, em um 

processo “rotineiro” e lento, tanto o apogeu quanto e crise da plantation cafeicultora, em 

um pedaço de tempo de 70 anos, demonstrando, consequentemente, nenhuma 

preocupação em assentar-se em volubilidades periódicas, Fragoso, cremos que dado à 

proximidade que guardava junto à Maria Yedda e Ciro Flamarion, adota o critério 

braudeliano para as médias durações (a preferida de Braudel em suas pesquisas263), das 

conjunturas econômicas, que se dariam em algumas décadas: 

 

 

Finalmente, la tercera parte, la de la historia tradicional o, si queremos, la de 

la historia cortada, no a la medida del hombre, sino a la medida del individuo, 

la historia de los acontecimentos, de François Simiand: la agitación de la 

superfície, las olas que alzan las mareas em su potente movimiento. Una 

historia de oscilaconies breves, rápidas y nerviosas. Ultrasensible por 

definición, el menor passo queda mercado em sus instrumentos de medida. 

Historia que tal y como es, es lá apasionante, la más rica em humanidade, y 

también la más peligrosa. Desconfiemos de esta historia todavía em escuas, tal 

como la personas de la época la sintieron y la vivieron, al ritmo de su vida, 

breve como la neustra. Esta historia tiene la dimensión tanto de sus cóleras 

como de sus sueños y de sus ilusiones. 

Em el siglo XVI, después del verdadero Renacimiento, viene el Renacimiento 

de los pobres, de los humildes, afanosamente entregados a la faena de escribir, 

de contarse las cosas, de hablar de los ostros. Toda esta preciosa balumba de 

 
262

BRIGNOLI, Hector Perez. Economia Política del Café em Costa Rica 1850-1950 (nº 5). São José: Centro 

de Investigaciones Históricas/Universidade de Costa Rica, 1981. Apud FRAGOSO, J. L. R. Sistemas 

Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado. A concepção de uma “economia de exportação de 

bens primários” de Brignoli, sendo breve, discorre acerca da baixa relação entre trabalho e terra, em que a 

sua ampliação se dá no crescimento populacional e na incorporação de territórios novos, desabitados e não 

cultivados, tornando-se evidente seu modo extensivo como produção agrícola. 
263E são três os tempos historiográficos apontados por Braudel (resumidamente): o da curta duração, que é 

o factual (da história tradicional, da história política tradicional, ou, também, do jornalismo, por exemplo), 

que só nos permite visualizar, por só ser de um dia, um ano, ou, no máximo, um pouco mais de 10 anos, a 

eventualidade das vidas individuais (como se o tempo histórico, ainda que longo, fosse o simples 

somatório de pequenos tempos); o das médias durações, de décadas (mas não de séculos), como 

determinados ciclos econômicos conjunturais, dados por contabilidades fiscais ou monetárias, como 

variações de preços etc.; e o da longa duração, mais lentos em suas transformações e que podem somar 

séculos, como os tempos geográficos ou geológicos, longuíssimos, de séculos de duração. 
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papeles es harto deformante, invade abusivamente este tempo perdido, ocupa 

em él um lugar que desentona de la verdad. El lector que se dedicara a ler los 

papeles de Felipe II, como si estuviera sentado em el sitio de éste, se vería 

transportado a um mundo extraño, al que le faltaría uma dimensión; a um 

mundo poblado, sin duda, de vivas pasiones: a um mundo ciego, como todo 

mundo vivo, como el nuestro, despreocupado de las historias de profundidad, 

de esas aguas vivas sobre las cuales boga nuestra barca, como um navío 

borracho, sin brújula. 

Un mundo peligroso, diríamos nosostro, pero cuyos sortilégios y cuyos 

maleficios hubiéramos conjurado de antemano, al fijar quellas grande 

corrientes subterráneas y a menudo silenciosas cuyo sentido sólo se nos revela 

cuando abrazamos com la mirada grandes periodos de tempo. Los 

acontecimentos resonantes no son, con frecuencia, más que instantes fugaces, 

en los que se manifiestan estos grandes destinos y que sólo pueden explicarse 

gracias a ellos.264  

 

 

Uma segunda noção utilizada por Fragoso, em verdade um conceito, que 

reputamos como um dos mais importantes na estruturação de seu tema, foi o de “sistema 

agrário”265, incluso nesta tendência de privilegiar os aspectos básicos do funcionamento 

produtivo da lavoura, subsidiado de um resumo que fez da definição de Ciro Flamarion 

Cardoso266, como os modos de apropriação e utilização da terra bem como as condições 

jurídicas às quais estão submetidos os seus trabalhadores diretos. 

 

 

“Por sua vez, entendemos por sistema agrário, formas de apropriação e uso do 

solo, e, status jurídico e social dos trabalhadores rurais. Ou em outras 

palavras, o sistema agrário diria respeito às formas históricas de produção 

agrária, sendo que em seu interior, as relações de produção corresponderiam a 

um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais.”267 

 

 

Isso posto, cada sistema agrário distinto seria, para Fragoso, o resultado das 

também diferentes práticas, no tempo, da produção rural. Estas estariam reunidas, 

sistematicamente, por elementos que, concretos ou abstratos, relacionam-se de modo a 

formar um todo organizado. E, resumindo, cada um dos sistemas ou formas de produção, 

históricos, apresenta em seu conteúdo relações de produção que expressam um 

 
264BRAUDEL, Fernand. “Prólogo a la Primera Edición Francesa”, in: idem. El Mediterráneo y el Mundo 

Mediterráneo em la Época de Felipe II. Tomo 1. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2016, 

pp. 16,17 e 18.  
265E ainda, devido mesmo à natureza de nossas preocupações, por privilegiarmos aos aspectos internos da 

economia de exportação (sua base agrária), e por optarmos por uma abordagem que privilegia a relação 

forças produtivas / relações de produção, utilizaríamos igualmente a noção de sistema agrário.  
266CARDOSO, Ciro Flamarion. Agricultura, Escravidão e Capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1979. Apud 

FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado. 
267FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., dissertação de mestrado, p. 4.  
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determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. 

 

 

Hipóteses Marxistas 

 

 

Objeto definido, corte espaço-tempo realizado e apoiando-se notadamente 

em certos conceitos econômicos marxistas, em especial aqueles que tratam da produção 

agrária, Fragoso apresenta duas hipóteses principais que se relacionam: 

 

“1º) Em Paraíba do Sul o sistema agrário de economia de exportação perpassa 

a crise do trabalho escravo, persistindo em seu definhamento. E isto seria 

explicado: a) redução das matas virgens e declínio demográfico – 

configurando assim a crise de um sistema agrário cuja reprodução se faz pela 

incorporação de mais terra e força de trabalho; b) manutenção do sistema de 

uso da terra, instrumentos e métodos de trabalho agrícola – o que demonstra a 

persistência em seu definhamento do sistema agrário; c) substituição 

progressiva da agricultura extensiva por uma pecuária igualmente extensiva, 

onde se fazem presentes elementos (uso extensivo da terra e aplicação de um 

trabalho adicional) daquele sistema. 

“2º) O Caráter não-capitalista das relações de produção pós-escravidão na 

agricultura cafeeira, em Paraíba do Sul, deve-se à persistência (em seu 

definhamento) do sistema agrário da economia de exportação. E isto é 

percebido pela manutenção de um sistema de uso da terra que permite a 

combinação da produção de gêneros de subsistência com o café – o que se 

traduz numa situação em que o trabalhador direto livre aparece ‘associado’ 

aos meios de subsistência, enquanto valor de uso. Por sua vez a articulação 

dessas relações não-capitalistas de produção respondia às necessidades de 

funcionamento daquele sistema, ao garantir a manutenção do trabalhador 

direto a baixos custos de produção.”268 

 

 

Assim sendo, a primeira hipótese afirma que o sistema agrário do Paraíba do 

Sul conseguiu sobreviver à crise escravista; entretanto, persistindo em seu 

“definhamento” ou decadência. Fragoso confere a esta peculiaridade a conjunção de três 

características: a) em primeiro lugar, para o “definhamento”, temos a redução tanto das 

matas virgens quanto da população, o que configura exatamente a crise do sistema 

agrário expansivo; b) em segundo lugar, para a própria persistência apontada, a 

conservação dos princípios básicos da utilização do solo lavrável, seus utensílios 

ferramentais e procedimentos agrários, assinalando justamente, e consequentemente, a 

persistência no “definhamento” (uma rotina de práticas extensivas); c) e por fim, a 

substituição de um sistema econômico extensivo por outro também extensivo, pois a 

 
268Idem, ibidem. pp. 14 e 15 – grifos nossos (sublinhados) e do autor (aspas).    
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agricultura extensiva é substituída pela pecuária extensiva, onde está utiliza-se dos 

mesmos meios, quais sejam, o emprego extensivo da terra e um aproveitamento 

numericamente contido de mão de obra adicional.  

Em argumento explícito e flagrantemente dialético, Fragoso, na segunda 

hipótese, propõe que foi exatamente por esta persistência, em pleno “definhamento”, que 

as relações de produção não-capitalistas afloram após a Abolição na agricultura cafeeira 

de exportação na região de Paraíba do Sul; ou seja, a contradição do sistema reside 

exatamente no fato de que aquilo que poderia superar um suposto “atraso” do 

escravismo faz com que não surgissem, repetindo, com o desgaste do escravismo, 

relações capitalistas de produção no que diz respeito à mão de obra. 

Este fenômeno se apreenderia pela continuidade de uma maneira de 

utilização do solo que permitia que o cultivo da subsistência e a cultura do café se 

combinassem. O trabalhador direto, portanto, apresentava-se como que associado aos 

meios de produção, pois produzia boa parte do que precisava para sobreviver, 

diminuindo os custos de sua força de trabalho. Ora (pode-se questionar), se o sistema 

agrícola em questão diminuía os custos por ser uma economia de expansão extensiva, 

sua viabilidade só poderia acontecer, após o fim da escravidão, por algum mecanismo 

compensador para a perda da mão de obra compulsória, e a alternativa encontrada foi 

esta específica relação de produção não-capitalista em que o trabalhador direto produzia 

seu sustento (garantindo aos grandes produtores a manutenção de suas grandes 

vantagens – fica a questão: por que sair, então, desta tão lucrativa “rotina” que mais 

adiante Fragoso entenderá como “arcaísmo”?).  

De modo diferente do que pensara de início, Fragoso, da elaboração do 

projeto ao desenvolvimento da pesquisa, foi dando uma maior ênfase às formas de uso 

da terra e do trabalho na agricultura de seu “sistema agrário” do que a organização social 

do trabalho pós-escravidão. Neste sentido, a região do Paraíba do Sul, repetindo, serviu 

como uma espécie de “laboratório” de apreciação prática e teórica. Um wokshop, 

munido de matéria empírica cujas experiências permitiram a Fragoso reproduzir, em 

uma escala menor, um padrão maior do que poderia ser a produção agrária do campo 

brasileiro, até aquele período estudado, e que estava definido historicamente. Deste jeito, 

pode-se perceber João Fragoso dando seus primeiros passos em direção a uma 

característica (“metonímica”) que vai lhe marcar profundamente no futuro, que é tomar 
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“a parte pelo todo”. 

Uma contradição teórico-metodológica de Fragoso, pois é deveras 

problemático, do ponto de vista marxista, que tende a ter uma visão global dos 

fenômenos da realidade social e econômica269. Com a utilização deste tropo específico, 

em que procura representar boa parte do território brasileiro do XIX em uma atividade 

econômica de uma de suas regiões municipais, tomando a parte pelo todo, parece fazer 

como quem se esforça para que sua narrativa tenha uma impactante retórica. 

Quando dissemos, por exemplo (voltando a este tema e a sua caracterização, 

já apresentado em nossa Introdução), que adoramos ler “o bruxo do Cosme Velho”, 

apelamos a duas modalidades de metonímia em uma única ideia. Podemos começar por 

um dos aspectos “clássico” desta figura de linguagem, a sinédoque de “a parte pelo 

todo”, pois a parte é a obra de Machado, e este é o todo. No segundo caso trata-se de 

uma antonomásia, uma vez que nos utilizamos de um epíteto, um codinome, “bruxo do 

Cosme Velho”, para referimo-nos ao mesmo autor, transferimos o valor semântico de 

um nome próprio para uma expressão que carrega em si a ideia de um nome comum, 

“bruxo”. Neste caso, a cessão do sentido de uma coisa à outra, de alguma forma 

semelhante, não se configura erro, pois há outras figuras de linguagem, por exemplo, 

que são em si erros crassos, como a redundância (“subir para cima”), salvo os casos 

retóricos dos “pleonasmos de estilo”. Portanto, a metonímia não representa um 

desconhecimento de quem a usa, muito pelo contrário (já que é um recurso sofisticado), 

porquanto ser um atributo estilístico, utilizado para se chamar a atenção etc. 

No caso de João Fragoso, ainda que se trate de uma dissertação de mestrado, 

é de se esperar que não cometesse erros tão primários no que diz respeito às normativas 

formais e gramaticais da língua culta. Na forma não errou – até porque, a metonímia não 

é erro protocolar do uso da escrita; então, por razão de lógica, há um erro de conteúdo, 

que fere a precisão de um estudo cuja metodologia pretendia-se marxista. 

 
269“A palavra ‘marxismo’ era desconhecida durante a vida de Marx. É famoso o comentário de Marx, 

transmitido por Engels, de que ‘sei que não sou marxista’, feito em relação a certas frases de seu genro 

Paul Lafargue. É impossível, evidentemente, deduzir disso que Marx em princípio rejeitava a ideia de que 

um sistema teórico emergisse de sua obra, mas é evidente que ele não tinha a pretensão de oferecer uma 

visão de mundo global. O pensamento de Marx e de Engels começou a ser desenvolvido nesse sentido 

durante o período da Segunda Internacional. Assim, Plekhanov (1894) escreveu que ‘o marxismo é toda 

uma visão do mundo’.” (BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista... op. cit., p. 360)   
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Dentro desta caracterização de “um sistema agrário” para o Paraíba do Sul 

(que efetivamente trata-se de uma tentativa metodológica para enquadrar um padrão 

geograficamente maior em uma manifestação local), Fragoso foi atento ao que os 

cronistas da época chamavam de a “brutal rotina” das práticas do campo brasileiro, 

entendendo-as como “atrasadas”. Já Fragoso percebe tal “rotina” (influenciado pela 

antropologia econômica expressa em alguns trabalhos históricos, como os, dentre ouros, 

de Georges Duby270 e Witold Kula271) como parte de uma lógica, ou racionalidade, que 

procurava a redução das expensas e a manutenção da agricultura local, e igualmente, 

mais adiante, da pecuária, em um momento de crise (logo, insistimos, não há nada, como 

dirá mais tarde, de “arcaico” nisso, e sim uma racionalidade na busca de ganho 

econômico). Fragoso, portanto, dirá tratar-se de uma “frequência de cultivo”, noção que 

metodologicamente foi buscar com a economista dinamarquesa Ester Boserup272, que 

lhe forneceu os elementos conceituais aplicados ao “sistema agrário” estudado. 

Fragoso, todavia, apontou alguns limites metodológicos em sua pesquisa; 

como, por exemplo, o fato de não ter relacionado produção e comércio; ou ainda, mais 

especificamente, lamentou igualmente não ter analisado as relações entre a produção 

cafeicultora da região e o mercado internacional, dentre outras coisas. 

Consideramos tal “limite metodológico” como a ausência de um aspecto 

fundamental em sua pesquisa. Para ele, pois, que tratou (e ainda trata) da produção 

cafeicultora em larga escala de Paraíba do Sul (município fluminense, mas estende, 

igualmente, ao Vale do Paraíba do Sul, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo) do 

 
270DUBY, Georges. Guerreiros e Camponeses: Os proprietários do crescimento econômico, séc. VII – XII. 

Lisboa: Editorial Estampa, 1978. Historiador da segunda geração dos Annales, especializado em economia 

feudal e que em seus trabalhos percebe-se certa influência das teses marxistas. Apud FRAGOSO, J. L. R. 

Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado    
271KULA, Witold. “Da tipologia dos Sistemas Econômicos”. In: FOURASTIE, Jacqueline et. al. Economia 

(3ª ed.). Rio de Janeiro: FGV, 1981. Kula é um importante historiador e economista marxista polonês que 

se dedicou às práticas agrícolas do “feudalismo” da Europa Oriental. Apud FRAGOSO, J. L. R. Ibidem.    
272BOSERUP, Ester. Las Condiciones del Desarrollo en la Agricultura. Madrid: Editorial Tecnos, 1967. 

Apud FRAGOSO, J. L. R. Ibidem. Ester Boserup (uma autora não marxista), preocupada em estudar o papel 

da mulher nas atividades agrícolas desde os primeiros momentos da humanidade, desenvolveu várias 

pesquisas envolvendo as relações entre demografia e economia, destacando-se por sua teoria da 

“agricultural intensification”, em que entende (a partir do princípio básico de que “a necessidade é a mãe 

das invenções”) que o crescimento demográfico estimula um maior volume da produção agrícola, e não o 

contrário, contestando assim as teorias de Malthus, para quem as técnicas agrícolas estabelecem os níveis 

populacionais por meio de restrições na provisão e fornecimento de insumos essenciais da dieta humana 

de nutrientes etc. (V. in BOSERUP, Ester. The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of 

Agrarian Change Under Population Pressure. Abingdon: Routledge, 2017).      
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XIX e início do séc. XX, em uma economia exportadora, olhar só para o lado interno, o 

fornecedor, da cadeia de relações com o comércio externo, equivale a um curto-circuito 

nesta relação de mão dupla; daí o porquê da metonímia de seu argumento levantado mais 

acima. 

Além disso, entretanto, igualmente argumenta que o número de documentos 

apreciado foi insuficiente para compreender plenamente o sistema econômico da região. 

Ele estudou inventários e contas de tutela; mas ficaram faltando livros de notas, onde 

constam compras e vendas de terra; registros paroquiais, para um exame mais preciso 

dos movimentos populacionais; os processos crimes, e muitos outros, segundo ele. E 

mesmo assim, para as contas de tutela e inventários, ele gostaria de ter sido mais 

metódico; sobretudo nesta última fonte, em que, para ele, o ideal seria uma consulta em 

espaços de 5 em 5 anos ou mesmo de 2 em 2 anos, e não o intervalo de 10 anos, que foi 

o que fez. 

Fragoso esclarece, reiterando, que a pesquisa realizada para a dissertação 

seria um primeiro passo para a construção, mais adiante, de um modelo teórico 

explicativo para um sistema agrário de uma economia de exportação (que para o caso de 

Paraíba do Sul, segundo Fragoso, foi uma primeira abordagem); o que, de acordo com o 

que entendemos, acabou não se confirmando. Talvez porque não tivesse em mente uma 

teoria de modelos própria (afinal se tratava ainda de uma pesquisa de mestrado, talvez, 

se fosse o caso, tal teoria poderia ser pensada no doutorado). 

No final da introdução da dissertação apresenta alguns itens, desenvolvidos 

por ele, que entendia que deveriam ser levados em consideração em uma eventual 

elaboração de um modelo explicativo para um sistema agrário relacionado a uma 

economia de exportação semelhante a que estudou, sobretudo nos casos em que as 

relações de trabalho sejam escravistas. Parte, então, do caso específico que analisou, 

resumindo: da constatação em uma dada região histórica em que as bases da manutenção 

e expansão de sua agricultura deram-se de modo extensivo, no aproveitamento da baixa 

relação mão de obra / terra, indo até à crise das bases deste funcionamento econômico, 

quais sejam, a escassez tanto de matas virgens quanto de mão de obra escrava, passando, 

dentre outras coisas, pela extração do sobretrabalho do trabalhador direto, vinculado aos 

meios de produção de alimentos (aliviando a pressão deste custo para o proprietário e 

reservando mais tempo para a lida na lavoura principal). Tópicos para a construção de 
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um “modelo”, e que, além disso, serviram-lhe para caracterizar “o sistema agrário” que 

quis entender, fixando-se em seu “definhamento” e nas razões deste. 

Encontra-se aí um problema teórico, de cunho conceitual e com implicações 

metodológicas. Em ciências humanas, o caráter empírico dos “sistemas econômicos” e o 

conteúdo teórico dos “modelos explicativos” contradizem-se (haja vista que o 

dinamismo daqueles muitas das vezes não caber nos esquemas destes) ou 

complementam-se metodologicamente? Os primeiros podem ser exemplos, localizados, 

dos segundos? Ou ainda (repetindo), os segundos são, de fato, capazes de conter os 

primeiros, dados os movimentos destes na realidade social, geográfica e histórica? De 

toda a sorte, temos de ter a clareza que ambos são construções sociais e, sobretudo, 

intelectuais. 

Não queremos dizer com isso que estamos renunciando a tais expedientes 

(não se trata, de nossa parte, de uma discussão hermenêutica presa somente nos sentidos 

das expressões conceituais); todavia, pelo menos para a História (não vamos adentrar na 

seara das demais ciências humanas, como as sociais etc.), acreditamos na necessidade de 

estar atentos à potência dos movimentos da vida real, natural e principalmente social (já 

que esta, em relação àquela, tem uma condição mais dinâmica), às suas diferenças no 

que diz respeito à duração de seus prazos etc. Sem se render às quaisquer formas de 

relativismos intelectuais, se se optar pelo procedimento de aplicar modelos teóricos 

explicativos para dar conta de realidades históricas de sistemas socioeconômicos, ainda 

que se apoie em os já utilizados por importantes antecessores (a Ciência edifica-se por 

sua historicidade), é necessário ter em mãos um arsenal interpretativo em certa medida 

próprio acerca do que são tais ferramentas teórico-metodológicas, e propor adaptações, 

originais, que contemplem o objeto de estudo.         

No caso específico dos “sistemas agrários” delimitados em determinados 

momentos do passado, qual seria, por exemplo, sua “data de validade”, quando 

“expirariam”? Obviamente, em se construindo qualquer modelo para explicar uma 

realidade socioeconômica no passado de grande porte produtivo, ele não poderia ater-se 

às medidas das contingências dos indivíduos, mas precisamos saber quando começaria a 

funcionar, sua formação, e até onde poderia, ainda que em tese, parar de existir, a partir 

de sua crise; ou seja, além da percepção de seu modo peculiar de produção sistêmica, é 

necessário incluir no modelo explicativo, neste caso, alguma dimensão do tempo. 
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Duração, durabilidade e temporalidade, respectivamente, o recorte do espaço de tempo 

percorrido: meio, início e fim; uma razoável e aproximada mensuração de sua tendência 

de se manter em uma duração (ainda que com o tempo não se mantenha); e a 

determinação linear do prazo temporal, interno, do recorte, onde a história acontece, o 

que é cronologicamente não extemporâneo ao recorte. 

Esquematicamente, somente a título de ilustração para um possível modelo, 

pegamos um exemplo extremo (de “longuíssima duração”): a sociedade medieval 

europeia, em que predominou (dentro de uma perspectiva marxista) o modo de produção 

feudal. É de conhecimento geral que durou, em termos de convenção historiográfica 

(sem entrar em debates de mérito para não se contaminar o exemplo), de 476 d.C., pela 

destituição de Rômulo Augusto em Roma, em razão de acentuada crise, por Odoacro 

(fim do Império Romano do Ocidente), até 1453, quando os turco-otomanos tomam 

Constantinopla (que já fora a grega Bizâncio), que passa a se chamar Istambul, como 

capital do Império Turco (é o fim do Império Romano do Oriente). Manteve-se por, 

aproximadamente, mil anos; mesmo que não aceitemos a alcunha simplista e já 

descartada há muito de “idade das trevas”, foi constante enquanto presidida pelo 

feudalismo (mesmo com suas variações entre formação e crise). Intrínseco a seu corte 

espaço/tempo, enquanto civilização e sua organização socioeconômica predominante, de 

formação (alta idade média) e crise (baixa idade média) de seus mais característicos 

traços, foi, em resumo, o tempo da nobreza, da exploração servil do camponês, mas 

também o da reformulação das atividades urbano-comerciais, novas técnicas, novas artes 

etc., mas tudo guardando relações íntimas com aquilo que se iniciou no isolamento rural 

dado pelas necessidades de se proteger dos ataques “bárbaros” (estamos, obviamente, 

passando por cima de dezenas de outras razões): foi o tempo europeu da Idade Média 

feudal. No interior deste “esquema” (deveras precário, temos consciência), um modelo 

teórico explicativo dentro do marxismo, por exemplo, para um recorte de um sistema 

econômico, no caso agrário dentro da Europa medieval, tem de levar em conta, cremos, 

tais noções. 

Sendo assim, inquirimos: o tempo é fixo – cremos que não – ou a existência 

do sistema, segundo o modelo, estaria atrelada ao funcionamento de suas engrenagens 

estruturais? No mínimo, produção, relações de produção, relações sociais nascidas 

dialeticamente destas, padrões econômicos repetitivos etc. Fragoso disse que o sistema 
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agrário de Paraíba do Sul, ainda que conhecesse a crise do escravismo, persistiu por 

décadas, dado a sua “rotina”, em definhamento; logo, podemos concluir, quem sabe, que 

o sistema agrário que estabeleceu para o município de Paraíba do Sul no XIX (um 

exemplo deste sistema) não coubesse (da maneira que o engendrou) nos limites 

hipotéticos de um modelo teórico (seria necessário, cremos, um alargamento 

espaço/tempo como referência empírica-documental). Em todo o caso, não nos explicou 

de forma mais detida de como concebia a ideia de um modelo teórico explicativo para 

um sistema agrário, já que o pretendia construir; limitou-se a considerar como dado a 

partir do que definiram Brignoli e Flarmarion, em, dentre outros, “Sistemas Agrários e 

História colonial”273. 

Fragoso ficou, portanto, com dois passivos historiográficos, a teorização para 

modelos explicativos, socioeconômicos e históricos (já que aplica um em sua 

dissertação), e a construção de um modelo explicativo para um sistema agrário 

exportador. Uma vez que no primeiro trabalho universitário conferidor de título 

acadêmico após a dissertação de 83 foi Comerciantes, Fazendeiro e Formas de 

Acumulação em sua Economia Escravista-Colonial: Rio de Janeiro, 1790-1888, tese de 

doutorado concluída em 1990 na UFF, e publicado em 1992 como Homens de Grossa 

Aventura (um de seus mais importantes trabalhos), não se vê formulado o que poderia 

ser seu modelo explicativo. O que fez de maneira mais profunda e sofisticada foi aplicar 

o mesmo princípio teórico da dissertação (resumindo: “a parte pelo todo”) para 

compreender – alterando os objetivos originais desta sua primeira fase que estamos 

retratando nesta tese274 – a postura cultural (ou o ethos aristocratizante) de determinados 

agentes econômicos, os comerciantes de grosso trato da Praça do Rio de Janeiro etc. 

 
273In: CARDOSO, Ciro Flarmarion e PÉREZ BRIGNOLI, Héctor. História Economica de Anérica Latina, 2 

vols. Barcelona: Editorial Crítica, 1979, p. 195. Ver também em: CARDOSO, Ciro Flamerion. Agricultura, 

Escravidão e Capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1979; CARDOSO, Ciro Flarmarion. Os Métodos da História. 

Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1979; CARDOSO, Ciro Flarmarion. “El modo de Producción Esclavista Colonial 

em América” in: ASSASORIAN, Carlos Sempat. Modos de Producción en America Latina. Buenos Aires: 

Cuadernos de Pasado y Presente, 1973; PÉREZ BRIGNOLI, Héctor. Modos de Producción en Anérica 

Latina. Córdoba: Cuadernos de Pasado y Presente, 1975; idem. Economia Política del Café em Costa Rica 

1850-1950. San José: Centro de Investigaciones Históricas, Universidade de Costa Rica, 1981.      
274“Quando chegamos a esses resultados [de que a montagem de sistemas agrários escravistas de 

exportação devia-se a acumulações de capitais do grande comércio, incluindo aqueles ligados ao mercado 

interno], já tínhamos realinhado nosso curso: o objeto de estudo continuava a ser o sistema agrário 

escravista exportador, só que, agora, ele devia ser apreendido sob um outro ângulo [distinto, por exemplo, 

do que fora dado tanto por ele quanto pelos antigos “modelos explicativos”]” (FRAGOSO, J. L. R. Homens 

de Grossa Aventura... op. cit., p. 25).   
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Analisando detidamente e com rigor a tese ou livro que surgiu com o 

doutoramento, em que critica todos os modelos explicativos que o antecederam 

(considerados “clássicos” ou “tradicionais” por ele) na análise de seu tema, ainda que 

reconheça a importância de tais modelos, percebe-se que Fragoso abandona a validade 

de se construir modelos histórico-explicativos. 

 

 

“Esses números [da queda acentuada da economia europeia, pelo menos para 

a primeira metade do XIX, sobretudo em Portugal] nos levam a pensar que a 

rápida montagem da agricultura cafeeira escravista se daria em meio a uma 

conjuntura econômica internacional desfavorável [dando razão ao caráter 

endógeno deste processo]. Mais do que isso, seguindo os modelos 

explicativos clássicos para o Brasil escravista, essa montagem ocorreria em 

fase recessiva da economia escravista-colonial... [E cita Celso Furtado acerca 

da decadência da economia colonial brasileira no início do XIX. Fragoso o 

contesta, já que a montagem da economia cafeeira se deu exatamente no início 

do XIX].” 

(...) 

“A explicação para essa recessão [também cita Virgílio Noya Pinto, as 

relações da crise política e da econômica, para Portugal, incluindo a 

independência em 1822 etc.], segundo esses modelos explicativos, estaria 

presa à própria natureza da economia escravista-colonial, ou melhor, ao 

sentido de sua colonização. Essa economia fora montada em meio à 

acumulação primitiva de capital, na Europa, com objetivo de fornecer 

excedentes para as economias centrais. Em razão dessa natureza, a economia 

colonial não presenciaria a constituição de um mercado interno... [O que 

Fragoso contestará].” 

(...) 

“Esse fenômeno [de uma economia colonial interna capaz de existir mesmo 

em momentos de crise da economia exportadora etc.] nos indica, através de 

uma situação-limite, a possibilidade de realização de acumulações endógenas 

no espaço colonial. Ou melhor, nos fala sobre a existência, em uma economia 

colonial (leia-se exportadora), de acumulações endógenas a partir do mercado 

interno, sendo isso factível mesmo em conjunturas internacionais adversas. 

Essas evidências são suficientes para se colocar em dúvida alguns dos traços 

dos clássicos modelos explicativos para a economia escravista-colonial [mas 

adiante ele admite que o que diz não é inédito na historiografia etc.].” 

(...) 

“Em resumo, partindo da conjuntura em que se teria dado a formação da 

agricultura cafeeira fluminense, começamos a nos interrogar sobre alguns dos 

postulados presentes nos modelos explicativos da economia escravista. 

Referimo-nos, particularmente, à pouca importância dada [pelos modelos 

explicativos “clássicos”] ao mercado interno e às produções para ele voltadas, 

assim como à estrita dependência vista nas relações da economia colonial com 

a Metrópole [pois, segundo Fragoso, uma “nova” historiografia portuguesa, 

como a de José Raimundo C. de Almeida, já alertava para a incapacidade de o 

antigo regime português de proporcionar à economia portuguesa uma direção 

de suas economias coloniais em parâmetros modernos, ou seja, capitalistas 

etc.]. 

(...) 

“A partir deste momento [em que constata, da passagem do mestrado para a 

pesquisa do doutorado, de que existem outros “ângulos” teórico-empíricos na 

abordagem da economia escravista colonial, pano de fundo, para a análise 

econômica e social da sociedade que lhe contém no sudeste no XIX], passava 
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a ser entendido como resultado do processo de reprodução de uma economia 

mais complexa do que a apresentada pelos modelos explicativos presentes na 

historiografia. Com isso, não queremos dizer que a economia não fosse 

escravista e exportadora (esses são os seus traços estruturais mais amplos) 

nem que não estivesse subjugada às conjunturas do mercado internacional. 

Entretanto, para além desses traços, ela reunia outras características 

estruturais. Possuía outras formas de produção (ao lado da escravista) e um 

mercado interno, espaço no qual se realizariam acumulações endógenas. A 

conjugação desses elementos lhe permitia uma dinâmica interna e peculiar 

que não se reduzia às conjunções externas.” 

(...) 

“Desse novo quadro [com novas hipótese para a formação socioeconômica do 

sudeste colonial-escravista do XIX, em que Fragoso introduz três novas 

“categorias” (também redimensionando as suas relevâncias): acumulação 

endógena, mercado interno e capital mercantil colonial residente], que destoa 

dos modelos explicativos tradicionais da historiografia, inferem-se algumas 

consequências sobre a lógica de funcionamento da economia colonial. 

De início, temos a relativa autonomia do processo de reprodução da economia 

considerada frente às flutuações do mercado internacional.” 

(...) 

“No capítulo I tentaremos resumir os principais traços dos modelos 

explicativos da economia colonial, propostos por Caio Prado Júnior, Celso 

Furtado, Fernando Novais, Ciro Flamarion Cardoso e Jacob Gorender. Deve-

se sublinhar que não é nossa intenção ou pretensão realizar uma exegese 

crítica desses trabalhos. E isto por uma boa razão. Tal empreendimento 

implicaria uma análise minuciosa dos quadros teóricos que os influenciaram e 

das condições historiográficas em que foram escritos, tarefas que fugiriam aos 

objetivos deste texto. Por outro lado, gostaríamos, desde já, de registrar o 

mérito de tais modelos, que, elaborados numa época em que a pesquisa de 

pós-graduação e a profissionalização do historiador no Brasil davam os seus 

primeiros passos, mantém ainda seu vigor, permitindo uma compreensão das 

linhas gerais do escravismo. 

[Em um primeiro momento reconhece a validade histórica dos modelos que o 

antecederam para, posteriormente, desconstruí-los. O que é normal na 

historicidade do desenvolvimento epistemológico de qualquer ciência: 

revisões, críticas, superações, retornos etc.]. Na realidade, utilizamos esses 

modelos como recurso para o entendimento dos parâmetros estruturais que se 

daria a formação da agricultura cafeeira no Médio Vale do Paraíba 

fluminense. Nesse sentido, após a caracterização de tais quadros explicativos, 

procuramos confrontá-los como a capitania do Rio de Janeiro, nos últimos 

anos do século XVIII e primeiras décadas do século XIX [seria seu “xeque-

mate”, já que com esta confrontação os modelos não se sustentariam como 

explicativos]”275 

 

 

Não estamos querendo dizer que Fragoso fosse obrigado a construir um 

modelo explicativo; estamos constatando, já que o estudamos. Sendo assim, de certo 

modo, pela crítica aos modelos explicativos que lhe antecederam, Fragoso parece não 

mais preocupado em construir um modelo de elucidação para um sistema agrário. Mas 

mesmo não sendo mais um marxista e, portanto, sua tese não sendo um trabalho 

 
275Idem, ibidem, pp. 16, 17, 21, 23, 25, 27 e 38.   
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marxista, o vemos se utilizando de uma noção teórica marxista, “formação econômica”, 

para localizar o todo, enquanto fenômeno a ser estudado, de seu objeto. 

 

 

“Segundo Marx, o que distingue as diferentes formações econômicas é a 

forma pela qual se extrai o sobretrabalho. No escravismo colonial, o 

trabalhador imediato aparece despossuído de si próprio; é um homem que 

pertence a outro homem (no caso, o proprietário dos meios de produção). É o 

que permite a produção e a apropriação do sobre trabalho. Estaríamos, assim, 

diante de um processo produtivo, cujo funcionamento depende de que o 

trabalhador direto se reconheça como propriedade do outro homem. E isso é o 

mais importante. Para que a escravidão se transforme em produção escravista, 

é necessário mais do que a violência.”276 

 

 

Então, tentando entender, dentre outras coisas, as relações econômicas dos 

grandes homens de negócio da cidade do Rio de Janeiro, mapeando o porquê de suas 

fortunas, e levando em consideração a importância da cultura na organização da 

estrutura socioeconômica, ele parte a princípio de seus estudos de épocas de mestrado, 

do município de Paraíba do Sul, para dar as origens da formação destas fortunas; 

questionando, destarte, o que denominou, repetindo, como os “modelos explicativos da 

economia escravista” brasileira (anteriores à década de 80, a do surgimento no Brasil de 

uma “historiografia profissional”), tenta encontrar a “acumulação prévia”277 da 

formação, pelo menos, da grande lavoura de café do Sudeste no início do XIX, 

enfatizando seu caráter endógeno. 

 

 

“Pari passu com essas interrogações, começamos a nos indagar, mais 

diretamente, sobre a acumulação prévia que teria permitido a rápida 

montagem da agroexportação escravista considerada. Com esse objetivo, 

recorremos ao estudo das origens das fortunas das grandes famílias dos barões 

do café, principalmente de Paraíba do Sul, vila que já conhecíamos desde a 

nossa pesquisa de mestrado. Para nossa surpresa, encontramos, na origem 

daquelas fortunas, negociantes das praças do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais. E comerciantes ligados não apenas à exportação, mas também ao 

 
276Idem, p. 29. Fragoso completa o raciocínio, de cunho antropológico-marxista, com Godelier: “Il est 

évident que le recours à la violence armée peut expliquer l’apparition de l’esclavage (...). Mais la force ne 

suffit pas à organiser la production. Pour dépasser le simple pillage, occasionnel on non, des ressources 

d’autrui, il faut que s’y ajoute une organisation sociale de la production.” ({v. no livro a referência a 

Godelier...} apud Fragoso, ibidem, p. 29) 
277Termo, “acumulação prévia”, que não usa na dissertação de 83. “Acumulação de capitais”, enquanto 

expressão da Economia Política, utiliza poucas vezes, somente para descrever detalhes do processo de 

reprodução das lavouras da região etc. Mas não se preocupa em descrever as formas de acumulação que 

poderiam ter dado origem ao sistema escravista da região estudada.  
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abastecimento interno.”278 

 

  

Comparando, então, estes três trabalhos, dissertação de mestrado (1983), tese 

de doutorado (1990) e a publicação da tese (1992), verificamos certa variação nos cortes 

cronológicos. Respectivamente: em “Sistemas agrários em Paraíba do Sul”, 70 anos, de 

1850 a 1920; “Comerciantes, fazendeiros e formas de acumulação em uma economia 

escravista-exportadora no Rio de Janeiro”, 98 anos, de 1790 a 1888; e em Homens de 

Grossa Aventura, 40 anos, de 1790 a 1830. Todos dentro do que Braudel definiu como 

“média duração” (o das variações das conjunturas econômicas). Em simples soma, 

linear, dos três trabalhos (de identidade temática muito próxima), temos 130 anos, de 

1790 a 1920; ou seja, em 13 anos de estudo e pesquisa, de 1979 (quando ingressa 

oficialmente no mestrado) a 1992, Fragoso acaba, de certo modo, inserindo-se nos 

limites mínimos da “longa duração” braudeliana, aquela das relações 

espaço/economia/sociedade, inscritas na estabilidade da natureza, da existência das 

civilizações etc. Mas tudo isso, em verdade, circunscrito, basicamente, à territorialidade 

social do Médio Vale do Paraíba fluminense, ao município do Rio de Janeiro e às 

relações econômicas que ambos tiveram com regiões em seus entornos (com algumas 

conexões especificas, a partir deste eixo, com determinadas regiões produtoras no 

Sudeste). 

Uma rápida visita – mais uma vez – a seu Lattes, pode se verificar que em 

seus projetos de pesquisas ou em suas mais variadas modalidades de publicações (artigos 

científicos, capítulos de livros, livros etc.), a data de corte inicial mais antiga é 1580, em 

que encontramos vinculada pela primeira vez a um projeto de pesquisa, “Nas Franjas dos 

Impérios: dinâmicas de expansão e ocupação territorial na região platina, 1580-1808”279, 

que teve início em 2004. Já a data mais recente, podemos ficar com 1920, pois as datas 

em que avançam para além deste ano, em alguns trabalhos, foram em pouquíssimas 

vezes e trata-se apenas de citações comparativas etc., sem envolvimento direto em 

pesquisa. Temos assim um avanço ou dilatação, quando menos a datar de 2004, nas 

dimensões da “longa duração”, de 130 para 340 anos. E se pensarmos (como temos 

apontado desde nossa dissertação de 2014, que também veremos um pouco nesta tese, 

 
278FRAGOSO, J. L. R. Homens de Grossa Aventura... op. cit., p. 24 – grifo do autor.  
279FRAGOSO, J. L. R. http://lattes.cnpq.br/4712468517408225 – última consulta em 01/11/20. 
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mas sobretudo que continuaremos em trabalhos futuros) que esta “dilatação” (quase o 

triplo) ocorre em sua fase culturalista dos estudos das “elites”, sobretudo agrárias, não 

temos como não pensar na longa duração em direção às “franjas” desta com a 

“longuíssima duração” que – concebida primeiramente de forma mais bem acabada na 

tradição dos Annales por Braudel – dialoga com a “história das mentalidades”, das 

persistentes durações da cultura, das representações de mundo e das sensibilidades 

coletivas, em trabalhos como os de Michel Vovelle, Robert Mandrou, Roger Chartier 

etc.     

Voltando para a sua primeira fase aqui abordada mais detalhadamente (por 

entendemos sua obra de uma maneira holística), Fragoso, contudo, fez inicialmente a 

caracterização de seu sistema agrário estudado, demonstrando suas permanências etc., 

para posteriormente citar um modelo explicativo mais abrangente. De qualquer maneira, 

na dissertação, Fragoso enumerou, como apontamos, alguns pontos que considerava 

necessários para elaboração de tal modelo, que no caso específico para Paraíba do Sul, 

instamos, seu sistema agrário perdurou em “crise”280. 

Por esta perspectiva, em tal caso, tendo em conta também os princípios 

reguladores do uso da terra e das ferramentas de trabalho, assinalando seus pontos de 

diferenciação, no que se refere, em primeiro lugar, a localização geográfica conferida a 

região de análise, Fragoso, então, caracteriza a espacialidade deste “sistema agrícola” 

como: “Encravada no vale de Paraíba, a meio caminho entre Minas Gerais e o Rio de 

Janeiro e cortada pelo rio que lhe dá o nome, Paraíba do Sul [que] tem a sua topografia 

marcada por um relevo de pequenas elevações”281. Descreve brevemente suas 

peculiaridades naturais, características do solo (como suas “colinas arredondadas”, que, 

como diziam os da época, eram favoráveis ao plantio do café), clima e a ocorrência de 

chuvas, salientando o fato de as terras serem férteis no início e com o tempo, devido 

 
280O todo deste raciocínio teórico (visando fortalecer a metonímia metodológica da “parte pelo todo” na 

relação entre economia de Paraíba do Sul sobretudo no XIX e o Brasil colonial e monárquico), dividido 

em três características que se complementam: baixa relação demografia/terra, “crise” do sistema 

econômico como um todo (não só escravista) pelo esgotamento de matas virgens e baixa relação 

trabalho/terra possibilitando a expropriação do sobretrabalho do produtor direto, faz com que o segundo 

item seja uma contradição com a utilização da concepção de Boserup, pois aproxima o raciocínio de 

Fragoso às teses demográficas malthusianas, já que podemos supor que a falta de técnicas para uma 

agricultura intensiva estaria conexa, de maneira determinante, à baixa relação demografia/terra ou mão-de-

obra/terra.  
281FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 12.  
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exatamente às suas características (florestas com matéria orgânica insuficiente e que, 

além disso, era levada pelas chuvas etc.), sem contar o uso excessivo, acabavam 

inférteis: 

 

 

“Quanto à fertilidade dos solos, as margas argilosas e as gredas arenosas do 

vale permitiam, nos primeiros tempos, a produção de cafezais florescentes, 

contudo, a sua fertilidade seria efêmera... Por conseguinte, após um certo 

período de cultura, as terras da região do Rio [próximas ao Paraíba do Sul], 

tornavam-se impróprias à continuidade dos trabalhos agrícolas.”282 

 

  

Igualmente chama atenção para o fato de que as atividades agrícolas em 

geral, como o plantio para subsistência, queimadas, capinas e colheitas do café, 

contribuíram para alteração no padrão climático e, consequentemente, na incidência das 

chuvas, em função do desmatamento que causavam – todas as atividades agrícolas, 

portanto, eram organizadas sistematicamente segundo este padrão; porém, como 

incremento cada vez maior da lavoura de exportação cafeeira, o ritmo dos trabalhos na 

agricultura acabou sendo modificado de modo a intensificar seu caráter predatório. Sem 

contar também que antes da produção agrícola de maior porte, até o início do XIX, a 

densidade demográfica era muito pequena, e se dedicava à cultura de mandioca, milho 

etc. Portanto, referindo-se a esta lavoura básica, Fragoso elucida as razões oferecidas 

pela região para que ali fosse estabelecida uma agricultura extensiva: 

 

 

“A baixa densidade demográfica, a disponibilidade de matas virgens, 

permitiria a configuração de uma agricultura fundada em um sistema de 

exploração do solo extensivo, em que os principais fatores de produção 

consistiriam na mão de obra e terra, ficando em segundo plano as técnicas e 

instrumentos de trabalho. Em outras palavras, a baixa relação homem-terra 

influenciaria a forma de produção agrícola desenvolvida no vale do 

Paraíba.”283 

 

  

Fragoso, doravante ao pormenorizado, descreve a agricultura europeia da 1ª 

revolução agrícola (utilizando-se de Slicher Van Bath284 e Duby), sustentando que esta 

 
282Idem, ibidem, pp. 12 e 13.   
283Idem, ibidem, pp. 15 e 16.  
284BATH, B. H. Slicher van. História Agrária di Europa Occidental. Barcelona: Editorial Península, 1978. 

Apud FRAGOSO, J. L. R., ibidem. Historiador holandês atento principalmente a temas agrários do medievo 

dos Países Baixos que concebe – sem nos estendermos muito – o homem como restrito às exigências 

circunscritas pela natureza; tal como, ilustrando, a massa volumosa de água que amedronta os holandeses 
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agricultura (do século XI ao XIX) baseava-se no rodízio do campo dividido em três 

áreas, onde cada uma delas descansava um ano. A superfície da terra, tanto do cultivo 

quanto do pastoreio, o gado e seu adubo eram muito relevantes no que dizia respeito à 

produtividade deste tipo de agricultura, já que o sistema de pousio não dava conta de 

garantir a fertilidade da terra – sem contar que este sistema demandava uma intensa 

utilização de mão de obra. Tal sistema não deixava de ser, em certa medida, um sistema 

extensivo, haja vista que sua reprodução estava ligada à incorporação, a cada plantio, de 

um novo solo, ainda que este estivesse antes em repouso. Não obstante, com o aumento 

demográfico experimentado na Europa e a concomitante falta de adubos, fora imperioso 

incorporar à terra mais trabalho (com a utilização de arados etc.), no caso específico, 

mais trabalho adicional para aumentar a fertilidade do solo e não se precisar de mais 

terras. Sendo assim, a relação entre o gado (fosse para adubo ou fosse para a tração do 

arado) e a produtividade da terra tornou-se muito importante; ao ponto de se perceber a 

relevância da empresa agrícola pelo tamanho do rebanho – sendo um dependente do 

outro, rebanho e empresa agrícola. 

A partir dos relatos de viajantes europeus, Fragoso registra que para o Brasil 

esta relação não existia. Em face desta constatação, passa a pormenorizar, utilizando-se 

destes relatos, como ocorriam as técnicas de queimadas empregadas por nossos 

agricultores no período (que todos sabemos ser um sistema copiado dos índios 

brasileiros – detalhe que Fragoso não omite)285: inicialmente, queimava-se uma área de 

mata virgem, para em seguida, sem muita preparação do solo e utilizando as cinzas 

como adubo, jogar as sementes em buracos rasos e esperar as plantas crescerem. 

 
em seu território e a escassez da mesma no Nordeste brasileiro, podem cria, em grande medida, as 

condicionantes que tendem delinear, em cada um dos exemplos, o comportamento de seus trabalhadores 

agrícolas. V. LINHARES, Maria Yedda Leite. “A Pesquisa Histórica no Rio de Janeiro. A História Agrária 

como Programa de Trabalho: 1977-1994. Um Balanço.” São Paulo: Revista Brasileira de História, v. 15, 

nº 30, 1995, pp. 77-89, p. 85.          
285Na história econômica da agricultura mundial, não são poucos os exemplos de práticas econômicas 

extensivas, que são resultados de contingências socioespaciais e culturais; não sendo, portanto, privilégio 

dos indígenas brasileiros do período pré-cabralino. “A população da gigantesca estepe, com seu clima 

rigoroso, exposta ao vento. Este e as migrações asiáticas, estavam destinados, pela própria natureza, a uma 

prolongada estagnação. A luta contra os nômades durou quase até o fim do século XVII. E, ainda hoje, 

não encontrou fim a luta contra os ventos portadores de espessa neblina, no inverno, e da seca, no estio. A 

agricultura – base de todo o desenvolvimento – progredia de maneira extensiva: no norte cortavam-se e 

queimavam-se florestas; no sul desorganizavam-se as estepes virgens. Tomava-se posse da natureza em 

extensão e não em profundidade.” (TROTSKY, Leon. A História da Revolução Russa. Brasília: Senado 

Federal, Conselho Editorial, Edições do Senado Federal, v. 1. A queda do tzarismo, 2017, p. 31).     
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Repetia-se no ano seguinte; entretanto, no terceiro ano, deixava-se o solo descansar e os 

arbustos e matos crescerem durante uns cinco, seis ou sete anos e se repetia o processo 

com uma única colheita e mais pausas. Desta maneira ia se fazendo até a terra ficar 

infecunda (no máximo umas sete ou oito colheitas) e se buscar novas matas incultas. 

Diversamente do que ocorrera na Europa, tratava-se, portanto, de um sistema 

extensivo, no qual a presença de terras em abundância (matas virgens, em que estas 

acabavam sendo uma parte importante da reprodução do sistema) prescindia do emprego 

de trabalho adicional na preparação da terra (e a dimensão da área trabalhada era dada 

pelo número de braços que o proprietário poderia dispensar para este trabalho); mas é 

necessário lembrar-se de que a densidade demográfica era baixa, permitindo não só o 

descanso das terras durante um tempo maior do que no caso europeu, como a obtenção 

de mais matas virgens. Neste sistema brasileiro – em que as técnicas de trabalho 

acabavam sendo uma constante – a produtividade entre grão plantado e colhido era, 

segundo Fragoso, superior ao europeu.286  

Havia também uma economia de dispêndio financeiro na aquisição de 

utensílios do trabalho agrícola aplicado diretamente à terra, ao plantio etc. Para o 

território em questão, no que se refere às ferramentas (enxada, foice, machado e 

cavadeira), elas estavam estreitamente relacionadas ao sistema empregado; que era o de 

derrubada e queimada de matas como ponto de partida para uma agricultura extensiva, 

em que o emprego de mão de obra era bem menos intenso do que no caso europeu. E por 

isso este instrumental também tinha pouco valor aplicado em sua realização – não havia 

a necessidade do arado, dado ao tipo de técnica de plantio utilizado. 

Outra coisa abordada é que este tipo de plantio promovia uma “separação” 

entre as atividades econômicas da agricultura e da pecuária, que para Fragoso 

“contribuía para impedir o emprego do adubo animal na primeira [atividade]”287. Esta 

afirmação pode levantar algumas discordâncias; pois se pode defender a ideia, por 

exemplo, de que não teria sido o fato de não usar o gado que impediu que o seu estrume 

fosse utilizado como adubo, e sim o contrário. Por não precisar de adubo, devido às 

queimadas, poderia, de certa forma, prescindir do gado bovino como elemento auxiliar. 

 
286V. in Fragoso, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, especificamente no 

Cap. I – “Sistema de uso da terra e instrumentos de trabalho”, pp. 12–38.    
287FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., p. 21.  
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Sem contar que esta separação, entre agricultura e pecuária, explica-se pela necessidade 

de se evitar a competição por terras, que em geral eram obtidas pelo desmatamento puro 

e simples, já que estamos falando de atividades extensivas.  

Podemos, em vista disso, insistindo, raciocinar de maneira diferente da 

argumentação de Fragoso, de que a não necessidade de utilização deste esterco bovino 

tornava dispensável, também, o desenvolvimento consistente de uma pecuária paralela à 

agricultura em uma mesma propriedade (afinal, já que se está falando de uma específica 

agricultura extensiva, o agricultor poderia se valer da carbonização da floresta, por 

exemplo, para fertilizar o campo arável). Em todo o caso, o cansaço do solo, resultado 

desta agricultura extensiva, em que a reutilização via adubo (agricultura intensiva) não 

existia, com o tempo deixava na área plantada uma vegetação rasteira típica de solos 

pobres em nutrientes etc. Com este novo aspecto físico do solo, a paisagem econômica 

alterava-se, de uma agricultura extensiva para uma pecuária também extensiva, o que 

para Fragoso configurava uma decadência econômica da região.288 

O que mais tarde Fragoso, em parceria com Florentino, chamará de 

“arcaísmo”, neste caso específico descrito pela dissertação de Fragoso, da separação 

entre agricultura e pecuária extensivas, em que esta vem como derivação daquela, temos 

a opção muito plausível de não entender como “decadente”, e sim como uma nova 

característica econômica que se desenvolve de forma desigual e combinada, tal como 

descreve Trotsky.  

 

 

O desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada conduz, 

necessariamente, a uma combinação original das diversas fases do processus 

histórico. A órbita descrita toma, em seu conjunto, um caráter irregular, 

complexo, combinado. 

(...) 

As leis da História nada têm em comum com os sistemas pedantescos. A 

desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processus histórico, 

evidencia-se com maior vigor e complexidade nos destinos dos países 

atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-se 

 
288Tal como em nossa dissertação de 2014, a releitura mais aprofundada que estamos realizando da 

configuração dada por Fragoso para o que entendeu como o sistema agrário de Paraíba do Sul, mais uma 

vez se entendeu que o mesmo não alcançou uma definição precisa, perceptível e evidente, de uma relação 

do que afirma, no método extensivo do uso do solo, acerca do não aproveitamento da pecuária pela 

agricultura de exportação, no auge desta, e as fontes teóricas utilizadas. Interpreta-se mais uma vez, que 

Fragoso forneceu-nos este entendimento, como resultado de seu trabalho, de uma decadência da região 

com a substituição da agricultura extensiva pela pecuária extensiva, por uma interpretação original sobre 

os dados empíricos. 
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na contingência de avançar aos saltos. Desta lei universal da desigualdade dos 

ritmos decorre outra lei que, por falta de denominação apropriada, 

chamaremos de lei do desenvolvimento combinado, que significa 

aproximação das diversas etapas, combinação das fases diferenciadas, 

amálgama das formas arcaicas com as mais modernas. Sem esta lei, tomada, 

bem entendido, em todo o seu conjunto material, é impossível compreender a 

história da Rússia, como, em geral, a de todos os países chamados à 

civilização em segunda, terceira ou décima linha. (...) 

A lei do desenvolvimento combinado está demonstrada como sendo a mais 

incontestável na história e no caráter da indústria russa. Tardiamente nascida, 

essa indústria não percorreu, desde o início, o ciclo dos países adiantados, 

porém neles se incorporou, adaptando ao seu estado atrasado as conquistas 

mais modernas.  

(...) 

A lei do desenvolvimento combinado, própria dos países atrasados no sentido 

de uma combinação original dos elementos retardatários com os fatores mais 

modernos – formulasse-nos em sua expressão mais perfeita, dando-nos, ao 

mesmo tempo, a chave do enigma da Revolução Russa. Se a questão agrária, 

herança da barbárie, da antiga história russa, tivesse sido resolvida pela 

burguesia, caso pudesse ter recebido uma solução, o proletariado russo não 

teria, jamais, conseguido subir ao poder em 1917. Para que o Estado soviético 

fosse fundado foi necessária a aproximação e a penetração recíproca de dois 

fatores de natureza histórica inteiramente diferentes: uma guerra de 

camponeses, movimento característico da aurora do desenvolvimento 

burguês; e uma insurreição proletária, isto é, um movimento que marca o 

ocaso da sociedade burguesa. É isto a essência do ano de 1917.289 

 
 

Não estamos, obviamente, analisando os porquês da Revolução Russa, mas 

no que nos cabe, essa teoria trotskista tem a ver com a existência concomitante de 

características modernas e antiquadas no decorrer do desenvolvimento econômico das 

nações moderno-contemporâneas, sobretudo em suas relações com uma economia que 

vai se tornando imperialista, típico, sobretudo, nos países periféricos, em que setores 

modernos da economia convivem com setores atrasados, o que pode evitar uma 

configuração social marcada por grandes contradições entre as classes dominantes etc. 

Vislumbrando essa teoria de uma maneira mais abrangente, em termos 

geográficos, podemos dizer, por exemplo, que a economia brasileira do período colonial, 

a partir de sua crise no avançar do XVIII, esteve conjugada ao império marítimo 

português, e este, por sua vez, à economia europeia. Neste caso, a conjugação econômica 

da produção primário-exportadora brasileira, via sua metrópole, aos mais fortes 

mercados consumidores europeus e à pungente indústria que nascia a partir da 

Inglaterra, explica-se pelo apoio à sustentação da economia europeia, mais avançada em 

 
289TROTSKY, Leon. A História da Revolução Russa... op. cit., pp. 33, 34, 37, 38 e 79. 
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seu desenvolvimento capitalista, em parte, pelas exportações primárias de regiões de 

outros continentes (não vinculamo-nos aos que defendem que esta conjugação não teve 

peso relevante para a formação e consolidação do capitalismo europeu). Daí a 

conjugação de regiões em estágios econômicos díspares (arcaico e moderno) na 

formação de um sistema econômico que se tornará mundial. 

Por outro aspecto, sendo mais fiel ao que disse Trotsky, podemos ater-nos à 

formação econômica da província do Rio de Janeiro no decorrer do séc. XIX, tendo a 

cidade do Rio e suas relações com os demais municípios fluminenses como principal 

foco. 

Em termos econômicos, podemos dizer que a Cidade do Rio de Janeiro é 

marcada, historicamente, por uma espécie de “vocação” (por falta de uma expressão 

melhor) comercial que vem desde sua origem. A partir de sua fundação, no século XVI, 

percebe-se com o passar do tempo certo crescimento urbano-comercial em sua 

formação, associado a uma produção agrícola que igualmente vai se fortalecendo. 

Contudo, no final do período colonial e já no Império, pode-se observar que a Cidade vai 

conquistando outros setores econômicos, como a indústria, os serviços etc. 

Com a chegada da Corte Portuguesa, em 1808, o Rio de Janeiro torna-se a 

capital do vasto Império português (marítimo e comercial), presente em quatro 

continentes (Europa, América, África e Ásia). Como sabemos, inverte-se o chamado 

“pacto colonial”; na prática, de colônia tornamo-nos metrópole290 (se bem que por 

direito Lisboa fosse a capital desse império). Pelo porto do Rio de Janeiro chegam, por 

exemplo, os mais variados produtos da pujante indústria inglesa, que, além de 

potencializar o já aquecido mercado carioca, ganham não só o interior do Brasil como 

também, por via do contrabando, os mercados dos nossos vizinhos sul-americanos. 

 
290Relembremos Maria Odila (DIAS, M.ª Odila. “A Interiorização da Metrópole (1808-1853)”. In: MOTA, 

C. G. (org). 1822: Dimensões. S. Paulo: Perspectiva, 1972). Odila explica que com a chegada da Corte há 

uma interiorização da metrópole; ou seja, adentram-se em nossas terras os interesses de grandes 

negociantes que antes estabeleciam-se em Portugal. Fátima Gouvêa lembra que antes de Odila, outros já 

vinham pesquisando grandes comerciantes aqui sediados, e que, portanto, o que ela denominou de 

“interiorização” teria ocorrido, em verdade, antes da chegada da Corte (GOUVÊA, M. de F. S. “Dias, Maria 

Odila Leite da Silva: A Interiorização da Metrópole e outros estudos.” S. Paulo: Revista Almanack 

Brasiliense, nº 02, novembro/2005, pp. 128-131). Todavia, levemos em consideração: 1º. É inegável a 

importância da chegada da Corte, dispensa, portanto, maiores comentários. 2º. Odila trabalhou, em outros 

textos, a importância da chegada da Corte, sem que com isso estivesse descartando os demais eventos que 

antecedem a 1808.  
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Pode-se dizer, então, que a partir de 1808 o Rio de Janeiro vai ganhando um 

papel central na história política e econômica brasileira (sabemos que foi no ano de 1822 

que o Brasil ficou independente; contudo, se pensarmos bem, enquanto uma típica 

“colônia de exploração”, o ano de 1808 retira-nos esta marca de dependência em relação 

a nossa metrópole lusitana.). Passando pela Independência em 1822, Proclamação da 

República em 1889 e a Revolução de 1930, momentos vitais e de grandes 

transformações em nossa história, ainda que dividisse importância com outras 

metrópoles (São Paulo, Belo Horizonte, Salvador etc.), a Cidade diversifica-se 

economicamente: importações e exportações, serviços, finanças, agropecuária, comércio 

e indústria. E no que diz respeito a este último item, é bom que se diga, que apesar da 

inegável liderança paulista, o Rio de Janeiro é hoje – e já algum tempo – a segunda 

cidade mais industrializada do país. Enquanto São Paulo industrializa-se a partir da 

segunda metade do século XIX com capitais oriundos, sobretudo, das exportações de 

café etc., o Rio de Janeiro vê suas primeiras indústrias surgiram no início do mesmo 

século, principalmente por medidas tomadas por D. João VI (embora estas medidas 

tenham sido enfraquecidas pela Abertura dos Portos em 1808 e pelos Tratados de 

Comércio e Amizade com a Inglaterra em 1810, outras iniciativas foram tomadas em 

prol da indústria nacional, o que acabam beneficiando o Rio de Janeiro). 

Apesar de toda essa potencialidade, todavia sabemos que São Paulo acabará 

tornando-se o carro chefe de nossa economia; e isso por algumas razões (o café, que se 

adaptou melhor em seu solo etc.) que, para evitarmos que nos alonguemos, não 

abordaremos. Contudo, não desprezemos ainda a importância econômica da Cidade do 

Rio de Janeiro. Eulália Maria Lahmeyer Lobo, uma das maiores historiadoras do 

assunto, que, além de muitos outros temas relacionados à história econômica ou à 

história de um modo geral, dedicou toda uma vida à pesquisa sobre a economia 

fluminense, fornece-nos algumas informações a respeito. 

 

 

“Um tema que tem sido amplamente discutido é o da perda da hegemonia 

industrial do Rio de Janeiro por volta de 1920, atribuída ao declínio da 

agricultura do café, à escassez do mercado, ao custo elevado da energia e do 

transporte, aos salários altos da mão-de-obra. Essas hipóteses já foram 

analisadas por vários autores, tendo Marco Antônio Reis Guarita salientado 

que a indústria do então Distrito Federal teve crescimento acentuado em 1870-

75 e 1895-95, períodos posteriores à decadência da cafeicultura no Vale do 

Paraíba. Também demonstrou que a indústria carioca conquistou os principais 

mercados do País e ampliou a energia fornecida por terceiros, de menor custo 



233 

 

do que a autoproduzida, de 5% em 1907 para 87% em 1920, quando em São 

Paulo era de apenas 57%... Permanecem sem contestação a questão dos fretes 

altos e o argumento de que o Distrito Federal pagava de fato a mais alta taxa 

média de salários do país. Outro ponto importante na análise da perda de 

hegemonia é a questão do modelo da industrialização do Rio de Janeiro, que 

não se apoia na substituição de importações como evidencia o fato de a 

indústria carioca ter crescido pouco durante a Primeira Guerra Mundial.”291 

 

 

Assim sendo, é necessário, para que tenhamos a verdadeira dimensão desta 

importância, que não percamos de vista, por exemplo, que não podemos simplesmente 

limitar a história econômica contemporânea do Brasil, e suas possibilidades de 

desenvolvimento, ao modelo paulista de industrialização; ele não esgota o assunto apesar 

de muito importante, especialmente no que diz respeito à história da industrialização do 

Rio de Janeiro no XIX, como continua a nos informar Eulália Lobo: 

 
 

“No estudo que fiz do Rio de Janeiro [estudo considerado um marco 

importantíssimo pela historiografia especializada], já tinha observado que a 

acumulação do capital investido na indústria no Distrito Federal provinha do 

comércio [típica “acumulação primitiva de capitais”], o que aparece na 

documentação da Junta do Comércio, onde as fábricas eram registradas. O Rio 

de Janeiro usufruía de posição privilegiada no comércio importador, 

exportador e redistribuidor de mercadorias. As fontes das empresas que tive 

oportunidade de estudar revelam que elas tinham acesso a amplo mercado 

nacional. O Distrito Federal também se beneficiava da condição de capital, o 

que implicava em amplos gastos estatais.”292 

 

 

Rigorosamente, portanto, são no mínimo essas três condições: o conjunto 

evolutivo de sua história econômica, sua posição de centralidade político-administrativa 

nacional e a “potencialidade” comercial que lhe acompanha desde a formação que içam 

a Cidade do Rio de Janeiro, e sua diversificada economia, a uma condição de destaque. 

Com advento da República Federativa em 1889, tais características, de um modo geral, 

não se alteram na passagem do século XIX para o XX, pelo menos significativamente. 

Só para ilustrarmos, no período da chamada “República Velha” (1889-1930), 

ou Primeira República, tivemos dois momentos ou fases: a República da Espada (1889-

 
291LOBO, Eulália Maria Lahmeyer. “A imigração portuguesa e a mão de obra do Rio de Janeiro na primeira 

república”. In: SILVA, Sérgio S. e SZMRECSÁNYI, Tomás (orgs.). História econômica da primeira 

república: coletânea de textos apresentada no I Congresso Brasileiro de História Econômica, Campus da 

USP, setembro de 1993, São Paulo: EdUSP, 2002, p. 287.  
292Idem, ibidem, pp. 287 e 288.  
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1894) e a República Oligárquica (1895-1930). Influenciados pelo positivismo, os dois 

governos da primeira fase (dos presidentes marechais Deodoro da Fonseca e Floriano 

Peixoto) procuraram ter o Estado como o condutor dos destinos do país de modo a 

industrializá-lo (tal como Augusto Conte concebe a ideia de progresso). Rui Barbosa, 

ministro da fazendo de Deodoro, contrariando o monetarismo dos metalistas do Segundo 

Reinado que se fora293, empreende uma política econômica, o encilhamento, de emissão 

de meio circulante (dinheiro) sem a necessidade de lastro pelo padrão-ouro. Sua 

pretensão era que esse maior volume de dinheiro pudesse, dentre outras coisas, financiar 

as novas indústrias. 

A história econômica, feita por historiadores ou por economistas294, 

consagrou na maioria de suas análises a ideia de um “caos” generalizado que o 

encilhamento teria gerado para a economia de sua época. Contudo, há quem discorde ou 

pelo menos relativize seu impacto negativo. É o caso, por exemplo, da professora Maria 

Bárbara Levy. A historiadora, ao abordar a industrialização do Rio de Janeiro, a partir do 

século XIX, pela pesquisa dos registros de suas Sociedades Anônimas, procurou manter 

um distanciamento objetivo das discussões ideológicas entre papelistas e metalistas; e 

desse jeito, pode levantar inúmeras fontes empíricas que lhe permitiram constatar que no 

decurso do encilhamento, ao contrário do se imagina, tivemos uma elevação nos 

investimentos industriais que pode ser constada por um considerável aumento das 

importações de maquinário para a indústria. E para Levy, portanto, não se trata de fazer 

uma crítica rasteira acerca das medidas tomadas por Rui Barbosa, que envolviam leis 

bancárias, orientação das taxas de câmbio, fluxos alfandegários etc. 

 
 

“A expansão industrial desses anos não foi meramente uma consequência 

passiva e reflexiva do aumento do estoque de moeda, mas o resultado de uma 

política deliberada de orientação dos recursos privados, atraídos por uma 

legislação que tornara interessante os investimentos em sociedades 

anônimas.”295 

 
293Na verdade, no final do Império, 1882, a “Lei dos Entraves” é revogada, e mais uma vez o que pesou 

foram necessidades orçamentárias.   
294Para um exame acerca de possíveis diferenças entre os estudos históricos feitos por historiadores ou por 

economistas, temos o interessante texto de Eric Hobsbawm redigido para uma palestra sobre o economista 

Alfred Marshall (HOBSBAWM, Eric J. “7. Historiadores e economistas I”. In: Idem. Sobre História. São 

Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1998, pp. 106-121).   
295LEVY, Maria Bárbara. A indústria do Rio de Janeiro através de suas sociedades anônimas. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ; Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, 1994, p. 127. 
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Poderíamos enveredar nessa descrição e análise da história da economia 

urbana e industrial das duas principais praças comerciais do Sudeste no decorrer do séc. 

XIX e do início do XX, Rio de Janeiro e São Paulo (em verdade as duas principais 

regiões econômicas do Brasil daquele momento), como, por exemplo, esclarecer que 

com a chegada ao poder em 1895 do PRP (Partido Republicano Paulista296), 

representante da mais forte oligarquia estadual do período, a dos cafeicultores paulistas, 

há uma significativa mudança na orientação da política econômica nacional; ainda que, 

todavia, não tenha acontecido em seus anos iniciais. É São Paulo começando a lançar as 

bases políticas e político-econômicas da superação da economia fluminense. Contudo, 

interessa-nos somente deixar em evidência que o período estudado por Fragoso em sua 

dissertação de 83, em que pesquisou os sistemas agrários no município de Paraíba do 

Sul, no sul fluminense, quando aponta nas relações de produção não-capitalistas em um 

período de 70 anos, que vai de 1850 a 1920, definhamento econômico e certa 

“irracionalidade” pelo fato da agricultura não se utilizar dos estercos bovinos como 

adubo, etc., a cidade do Rio de Janeiro, nesse mesmo momento, viu sua indústria chegar 

ao auge – ainda que lá na frente São Paulo a supere, colocando-a em segunda posição. 

O próprio João Fragoso, em vários de seus trabalhos, vai assinalar, 

futuramente, que a Praça do Rio de Janeiro, no avançar do período colonial e durante o 

Império, terá fortes, intrincadas e dependentes relações econômicas, no mínimo, com as 

sub-regiões da província do Rio de Janeiro. Sendo a economia dessas regiões alicerçada 

na agropecuária extensiva, e o Município do Rio de Janeiro já experimentando certa 

industrialização, como demonstramos mais acima, fica-nos claro a evidência daquilo que 

Trotsky definiu como “desenvolvimento desigual e combinado”.      

Todavia, era esta não era a perspectiva de Fragoso (que obviamente não era e 

não é obrigado a ter a concepção de Trotsky como fundamento, somente estamos 

expondo que consideramos que esta concepção pode dar conta de parte da problemática 

levantada por Fragoso). Por exemplo, dando continuidade a seu raciocínio, após esta 

análise ou discussão historiográfica acerca das diferentes relações econômicas do Rio de 

 
296Pode-se dizer que o federalismo aprovado pela constituição de 1891 era tão forte que os partidos eram 

de circunscrição estadual e não de âmbito nacional. Quiçá uma reação das “elites” regionais frente ao fim 

da marcante centralização exercida pelo poder imperial, onde as antigas províncias (hoje os estados da 

federação – e no passado mais remoto foram as nossas capitanias) estiveram permanentemente 

subordinadas ao poder que vinha da capital.  
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Janeiro no XIX, Fragoso toma Duby como base mais uma vez quando este afirma ser o 

camponês medieval europeu, na agricultura extensiva, um “pioneiro habitual”, devido a 

necessidade de novas terras. Já João Fragoso diz que no nosso caso este “pioneirismo” 

territorial era mais acentuado ainda; porém, por motivos diferentes. Para os europeus do 

medievo, era a falta de adubos, e para os brasileiros do XIX (ou antes), a existência de 

matas virgens em abundância, o que tornava nossas fronteiras agrícolas móveis, levando 

a uma migração de povoados, com terras escassas, para novas áreas. E como isso foi 

vantajoso, gerando, resumindo, recursos que mobilizará, junto a outras iniciativas, a 

economia fluminense. 

A respeito desta agricultura de mercado interno297 e de pequenas plantações 

de café, a primeira conclusão de Fragoso demonstra que a lavoura de alimentos da 

região do município de Paraíba do Sul, no XIX, estava mais próxima da agricultura 

indígena do que da europeia (como já foi dito); aliás, herdando daquela não só a técnica 

da queimada, dentre outras coisas, como também os produtos, feijão, milho e mandioca. 

 

 

Pelo que dissemos, podemos inferir que o sistema de cultivo da agricultura de 

alimentos que dominou o Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, durante 

o século XIX, está mais próximo do indígena com a sua agricultura itinerante 

de 

coivara, do que propriamente do europeu. Da agricultura indígena não apenas 

se herdaram métodos como a queimada e instrumentos de trabalho como a 

cavadeira ou bastão de plantar, mas também os elementos da dieta alimentar, 

como o milho, o feijão e a mandioca 298 

 

 

Embora, por exemplo, os europeus no desenrolar-se do séc. XIX 

desenvolvam técnicas ligadas à “2ª revolução agrícola”, que os possibilitaram o 

desenvolvimento de uma agricultura intensiva, o Brasil, por seu turno, não abandona o 

uso extensivo do solo; pois era mais barato e tínhamos ainda fronteiras agrícolas com 

matas virgens disponíveis. Isso explicaria, segundo Fragoso, o que constatara, por 

exemplo, Saint-Hilaire (viajante francês do início do XIX), de que nossos agricultores, 

mesmo quando eram europeus ou descendentes, não utilizavam as “avançadas” técnicas 

europeias, preferindo privar-se de uma eventual fertilidade de suas propriedades e 

 
297Sobretudo incluído o caráter de subsistência de muitas de suas pequenas propriedades rurais, que para 

sobreviver também vendiam parte dos excedentes para tropeiros etc. (no “caminho novo” Rio/Minas).   
298FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 24. 
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devastar a floresta. 

Buscando conseguir aclarar a característica extensiva dessa agricultura, 

quando trata especificamente das plantations de café, Fragoso afirma que a cultura 

cafeicultora foi uma espécie de “lavoura de alimentos alargada”, pois se utilizava 

basicamente dos mesmos procedimentos, expedientes, técnicas, instrumentos etc. da 

agricultura extensiva de alimentos; porém, em uma escala maior e produzindo para a 

exportação. Mais do que isso, seria uma “lavoura de alimentos alargada” em que o uso 

extensivo das matas se potencializou. Não se tratou simplesmente, contudo, de uma 

comparação alimentos/café, em que este último seria uma mera extensão, aumentada 

numericamente, em relação ao primeiro. O fato é que na produção do café em larga 

escala está implícita a extração do sobretrabalho – gerando relações sociais típicas deste 

aspecto; na lavoura de alimentos, não teríamos, necessariamente, estas relações (ainda 

que em alguns casos existisse). 

Refletindo a maneira pela qual este sistema agrário perdura no tempo, 

Fragoso apresenta uma expressão teórico-metodológica do marxista e historiador 

italiano Emílio Sereni: “a reprodução extensiva”299 (que vale tanto para uma base 

agrícola, independente de que território, ou para outro aspecto econômico qualquer). 

Este conceito o subsidiaria a entender as relações entre, sobretudo, a produção agrícola 

extensiva do Vale do Paraíba do XIX e os processos típicos de uma produção de fato 

capitalista (típico, mais uma vez, do que Trotsky poderia entender, acreditamos, como 

“desenvolvimento desigual e combinado”, se pensarmos que a indústria da capital se 

estruturou, como se demonstrou mais acima, de certo acúmulo de capitais oriundos do 

comércio e que este tinha íntimas relações com a produção agrícola). 

A produção capitalista, segundo Marx, só pode acontecer em escalas de 

“reprodução ampliada” (diferente da “simples”, que é aquela totalmente utilizada na 

 
299

SERENI, Emilio. “Los Problemas Teoricos y Metodologicos”. In: Idem. Agricultura Y Dessarrollo del 

Capitalismo. Madrid: Alberto Corazon Ed., 1974. Apud FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 

1983 – dissertação de mestrado. “Reprodução extensiva” é um conceito geralmente empregado às 

sociedades pré-capitalistas, em que o acréscimo produtivo não acontece pelo aumento de modernizações 

tecnológicas (conforme aquelas situações demonstradas pelo conceito de Marx de “reprodução 

ampliada”); o crescimento da produção vem pela reiteração de certos padrões técnicos no emprego das 

matérias-primas, que são absorvidas quantitativamente, e não qualitativamente. Os argumentos de Sereni 

sobre o que concebe como “reprodução extensiva” influenciaram Fragoso no entendimento da “frequência 

do cultivo”, conceito de Ester Boserup, e, por extensão, do “sistema agrário”. 
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compra de bens de consumo; enquanto a “ampliada”, em síntese, é o reemprego de boa 

parte da mais-valia na própria produção, onde ela pode não só repetir o ciclo produtivo 

como a ampliar o volume do que é produzido etc.300), que, em síntese e dentre outras 

coisas, precisa renovar suas técnicas aplicadas ao capital constante e às técnicas que 

foram postas em uso pelo capital variado; o que não ocorria na produção cafeicultora do 

Vale do Paraíba, mas que se relacionava com o capitalismo, afinal exportava para o 

mercado capitalista internacional, participando de parte de seu lucro gerado – não 

importando, a princípio, o grau desta participação; é o que estamos defendendo, se 

utilizarmos também uma definição ampliada do conceito de Trotsky.  

Todavia, as especificidades extensivas da agricultura do Vale do Paraíba, em 

que a relação entre a mão de obra empregada e a obtenção sempre de mais terras não 

incluía a modernização nem das técnicas e nem dos instrumentos de trabalho, 

substituiriam a renovação tecnológica dentro do processo de “reprodução ampliada” 

descrito originalmente por Marx. Portanto, uma lavoura de tipo extensiva (valendo 

também para uma atividade pecuarista), seria um gênero de produção que se adequaria à 

“reprodução ampliada”, permitindo sua existência, sem, no entanto, apresentar a 

totalidade das práticas tipicamente capitalistas de produção; dando-lhe também, em 

combinação, os aspectos de “reprodução simples”.  

 

 

“A produção nesta forma de produção agrícola se faz fundamentalmente pela 

combinação do fator terra e força de trabalho, sem a mediação de 

instrumentos de produção ou técnicas agrícolas mais apuradas. É essa lógica 

interna desse sistema agrário, e ela está presente tanto na sua reprodução 

simples como na ‘ampliada’. E isto é possível pela existência de um vasto 

espaço, ou seja, da fronteira móvel e de uma pequena população.”301 

 

 

 
300

Explicando com mais precisão, sobre as relações entre “produção extensiva” e “ampliada”, podemos 

incluir a função continuada de recomposição do capital produtivo, ou seja, acerca de sua valorização, a 

reprodução em modo constante acontece em muitos pontos da composição orgânica do capital, constante e 

variável, no qual um dos tópicos de maior relevância não é apenas (isto é, não é a única importante) a 

absorção da mais-valia que será mais uma vez utilizada para se reinvestir este sobretrabalho no 

aperfeiçoamento técnico do capital, sendo máquina ou mão de obra, e sim a capacidade de continuar 

promovendo a própria mais-valia. “O ciclo do capital produtivo... Significa a função periodicamente 

renovada do capital produtivo, portanto a reprodução, ou seu processo de produção como processo de 

reprodução com relação à valorização: não só produção, mas reprodução periódica de mais-valia...” 

(MARX, K. “O Ciclo do Capital Produtivo” (C. II). In: O Capital, V. II, L. 2º, S. Paulo: Abril Cultural, 

1983, p. 49). 
301FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, pp. 38 e 39. 
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Fragoso demonstra, da mesma maneira, que a intenção de Sereni com a 

construção teórica do que denominou conceitualmente de “reprodução extensiva” era dar 

conta de entender o campo europeu centro-ocidental dos séculos XI a XIII, onde, a 

princípio, terras abandonadas (“baldias”) eram recuperadas mediante o emprego de mais 

mão de obra utilizada no cultivo de terrenos incultos (“arroteamentos”) – e Fragoso 

também incorpora os estudos de Pierre Vilar302 para o caso espanhol. Contudo, segundo 

Fragoso, o conceito, sendo adaptado, pode ser usado em sociedades diferentes; assim 

pois, utiliza-se deste conceito para justapô-lo ao que acontecia no Brasil; sendo que no 

caso europeu de Sereni, dos “arroteamentos”, a questão predominante era o crescimento 

demográfico – o que não ocorria no contexto brasileiro apreciado por Fragoso –, e aqui, 

o fato de ser uma economia primário-exportadora (o café), o aspecto preponderante 

esteve a todo momento subordinado, durante o corte da pesquisa, ao mercado capitalista 

internacional. 

 

 

“Pierre Villar afirma que o crescimento medieval deve ser estudado no marco 

da ‘demografia – roturações – estrutura feudal/senhorial’, é nessas condições 

que é realizada a reprodução extensiva. Em nosso caso, como dissemos acima, 

o papel da demografia, levando à extensão do processo produtivo, é 

desempenhado pelas relações de mercado.”303 

 

 

Fragoso, ao expor o que diz Villar, permite a seu raciocínio os ensejos 

preliminares para compreender como se pode empregar a questão da demografia escrava 

ao sistema de Paraíba do Sul. Desse jeito, se a “reprodução extensiva” reúne como um 

de seus aspectos o acréscimo populacional aplicado enquanto recursos humanos às 

plantations de café do Vale do Paraíba, esta força de trabalho é alimentada pelo tráfico 

de escravo, externo e, depois de 1850, interno. Em grande medida, esta circunstância 

outorgava à demografia da região traços peculiares (Fragoso diz que isso não é mecânico 

e, sendo assim, há também outros aspectos). Um deles seria a comprovação (por censos, 

levantamentos de inventários etc., Fragoso apresenta inúmeros quadros quantitativos) de 

que a população masculina, em fase produtiva, era bem maior do que a feminina, 

notadamente entre os escravizados; sem contar que havia, igualmente explicado pelo 

 
302VILAR, Pierre. Crescimento y Desarrollo – Economia e História, Reflexiones sobre el Caso Español. 

Barcelona: Editorial Ariel, 1974. Apud FRAGOSO, J. L. R. Ibidem.   
303FRAGOSO, J. L. R. Ibidem, pp. 39 e 40.   
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tráfico, um crescimento demográfico com taxas razoáveis de mortalidade infantil. Tudo 

isso faz com que o autor deduza que a produção extensiva no Vale do Paraíba dependia 

em demasia, para existir e se reproduzir, da continuidade das circunstâncias de aquisição 

de mão de obra cativa.304 

No tocante à fazendo de café e sua reprodução anual, Fragoso apoia-se no 

Livro I de O Capital305 para afirmar que todo o processo de produção em seus aspectos, 

no tempo, de reiteração, é, concomitantemente, um processo de reprodução; 

apresentando, consequentemente, as mesmas condições de se efetivarem, tanto a 

produção como a sua reprodução. Fragoso coloca no centro das suas discussões esta 

concepção de Marx para apresentar a sua acerca da produção e reprodução, aplicada 

evidentemente a seu objeto de estudo, cujo processo produtivo, segundo ele, associa 

“produção extensiva” e “reprodução ampliada”. 

 

 

“Parece-nos que o processo de reprodução no sistema agrário que estamos 

estudando pode ser desdobrado, no tempo, em dois movimentos [segundo 

entende, em relação à reprodução de culturas permanentes, levando em conta 

o modo em que se dava o plantio em atividade em tal sistema]: o primeiro diz 

respeito à reprodução anual da fazenda e o segundo, mais longo no tempo, 

consiste propriamente na reprodução.”306 

 

 

Para esse sistema agrário, Fragoso estabelece, por conseguinte, haver dois 

processos de reprodução. O primeiro seria o da própria fazendo de café para que a cada 

ano continuasse a existir enquanto unidade de produção; os trabalhos diários, ou em 

espaços periódicos um pouco maiores dentro do ano, como roça, capina, colheita, do 

próprio café ou mesmo das culturas de subsistência (milho, feijão, arroz, mandioca). 

Todavia, o segundo, mais longo no tempo, segundo suas palavras, “consiste 

propriamente na reprodução.”307 Doravante, passa a delinear, minuciosamente (com 

inúmeras comparações em suas tabelas quantitativas), como as fazendas que pesquisou, 

nos inventários e outras fontes, realizaram estes processos da reprodução anual da 

 
304E, sendo assim, com o fim da escravidão a partir de 1888, como foi possível o sistema se manter em um 

“definhamento” que vinha bem antes desta data, com a introdução da pecuária, que necessita de bem 

menos mão de obra? De qualquer maneira, “o desaparecimento” da cafeicultura na região não se dá 

automaticamente a partir da Abolição. 
305MARX, Karl. O Capital, Livro 1, Volume 2 (3ª ed.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. Apud 

FRAGOSO, J. L. R. Ibidem.  
306FRAGOSO, J. L. R. Ibidem, p. 51.   
307Idem, ibidem. 
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fazendo de café. Salienta a relevância, dentro destes processos, da produtividade no 

plantio de subsistência para a manutenção da mão de obra escrava; e, portanto, 

principalmente também para as fazendas que tinham os instrumentos de beneficiamento 

das plantas colhidas em alimentos (moinhos de farinha ou fubá, por exemplo), da 

redução dos custos de manutenção da unidade produtiva, isto é, de sua reprodução anual. 

Ficou claro, a partir da exposição de Fragoso, que a reprodução extensiva era 

assegurada pela reposição dos estoques de mão de obra escrava fornecidos pelo tráfico 

externo de africanos. Contudo, também podemos observar, a partir das próprias 

conclusões de Fragoso, que havia certa capacidade de reprodução interna de cativos, 

com plantios de subsistência praticados pelos próprios escravos, dentre outras coisas, o 

que entendemos como algum nível de “clientelismo” entre o senhor e seus cativos em 

uma mesma unidade produtiva; contudo, compreendendo obrigações mútuas, mesmo 

que em níveis desiguais de “vantagens” etc. É o que já algum tempo é entendido por 

parte da historiografia (inclusive Fragoso, a medida em que avança em sua fase dos 

estudos das “elites”) como “negociação” senhor-escravos; amenizando conflitos sem, no 

entanto, eliminar totalmente as razões de suas origens. Contudo, não inferimos que tais 

análises (nem Fragoso em 83), a partir dessa observação empírica, dê conta do todo do 

processo das relações escravistas, de qualquer maneira, são traços importantes deixados 

pela pesquisa de mestrado de João Fragoso: 

 

 

“Em outros inventários, nota-se que a listagem acima é incompleta, há ainda 

profissões como enfermeiro, parteira, cocheiro e mesmo ourives. Contudo, 

aquela listagem combinada aos equipamentos presentes nas fazendas de café 

nos sugere algumas conclusões, como que a fazenda da região se reproduz 

parcialmente à margem do mercado. A existência dos maquinismos de 

beneficiamento de alimentos, nos induz a acreditar que a força de trabalho 

tinha parte da subsistência assegurada no próprio interior daquela unidade de 

produção. Por outro lado, a presença de maquinismos e profissões de escravos 

acessórios à produção da lavoura, nos informa que na manutenção de parte 

dos meios de produção (como construções) não se necessitava recorrer ao 

mercado.”308 

 

 

Em todo caso, com o propósito de esclarecimento, entendemos que Fragoso 

utilizou-se do modelo marxista de “reprodução extensiva” de Sereni (uso justificado 

pelo conceito de “frequência de cultivo” de Boserup) para, taticamente, adaptar o tipo de 

 
308Idem, p. 65.  
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reprodução da fazenda de café de Paraíba do Sul, basicamente no XIX, aos conceitos 

marxianos de “reprodução” econômica de unidades produtivas, “a ampliada” e “a 

simples”, esta sendo contida por aquela. Tal recurso foi eficiente no encaixe entre os 

termos teóricos e a realidade encontrada. A adaptação foi necessária por que Fragoso 

constatou que apesar de produzir, em grande escala, para o comércio capitalista 

internacional, a fazenda escravista de café de Paraíba do Sul estava presa a “relações 

não-capitalistas de produção”, relações essas que podem em sua totalidade serem 

resumidas por um “sistema agrário” cuja produção enquadra-se em um tipo extensivo de 

agricultura (sem alterações significativas, no tempo, das técnicas de produção, e sem que 

isso impedisse a ampliação do sistema). Para o caso europeu medieval, Sereni (e 

igualmente Villar), com sua “reprodução extensiva”, consegue metodologicamente 

justapor a produção agrícola extensiva à ideia de Marx de “reprodução ampliada”; 

contudo, Sereni dirá que o que pode desempenhar o papel de crescimento e ampliação da 

produção econômica social das unidades produtivas é a oferta elevada de mão de obra, 

proporcionada pelo crescimento demográfico que se verificou na Europa entre os sécs. 

XI e XIII (antes de crise do séc. XIV). No caso estudado por Fragoso, em resumo, a 

oferta de mão de obra era proporcionada principalmente pelo tráfico de escravos.  

Todavia, esta adaptação teórico-metodológica de Sereni ou de Fragoso para 

modelos, digamos, de “reprodução ampliada”, acaba criando um conceito paralelo ao 

conceito de Marx – ainda que em muitos momentos da análise eles cheguem muito perto 

um do outro: 

 

 

“Sendo assim, para aquelas formas de produção em que o seu crescimento é 

extensivo, e estático em termos das técnicas, a categoria de reprodução 

extensiva se adequa melhor do que propriamente a de reprodução ampliada 

onde o momento dinâmico é integrante e intrínseco.”309 

 

 

Fragoso, logo após, aplica-se a detalhar as proporções dos rebanhos que 

coexistiam com o café e a agricultura de alimentos no interior de uma mesma unidade 

produtiva. Começa sustentando que comumente o maior rebanho era representado pelo 

muar, seguido de suínos e bovinos; no curso do séc. XIX há uma alteração, o que, dentre 

 
309Idem, p. 38.  
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outras coisas, evidencia a perda de importância, na região, das tropas de mula para o 

transporte do produto a longa distância; que passa a ser trocado por outros meios de 

transportes, como as ferrovias, por exemplo. Fragoso da mesma maneira faz uma divisão 

entre os rebanhos; os de transporte, de maior tamanho em geral, para dentro e fora da 

fazenda, e os animais de médio porte para a subsistência da unidade produtiva – estando 

o rebanho bovino incluso nos dois grupos. Estes animais não estavam ligados à fazenda 

no seu aspecto diretamente produtivo (adubo ou tração para equipamento da lavoura), e 

sim à reprodução física da mão de obra ou à circulação dos produtos (sem contar que 

reprodução e sustento do próprio rebanho, segundo a documentação, se davam no 

interior da fazenda) – o sistema extensivo de utilização da terra que determinava esta 

estruturação. Apesar disso, neste sistema extensivo, o carneiro, por exemplo, dentro de 

suas características nutricionais, servia como uma espécie de capina, que não oferecia 

risco ao principal cultivo, pelas razões de suas características físicas.310 

Em sondagem acurada sobre as ferramentas, quantitativos de escravos e suas 

lidas, tipos de lavoura e roça, as estruturas imóveis da propriedade etc., em um grupo de 

11 fazendas, Fragoso chega à conclusão (que na verdade confirma o que vem 

argumentando) de que “a fazenda da região se reproduzia parcialmente à margem do 

mercado [levando em consideração produzir ou ter quase tudo de que necessitava para as 

pessoas, atividades ou aparelhamentos].”311 Nada obstante, nestes “poucos” gastos com 

a reprodução anual da fazenda de café, que um pouco mais de 50% destinavam-se, na 

maior parte dos casos, ao trabalhador escravo, o que para Fragoso era o de se esperar em 

se pensando o tipo de agricultura em questão, “em cuja base a presença do fator mão de 

obra é superior a dos meios de produção.”312 

Neste ponto em especial, a título de esclarecimento (e igualmente 

aprofundando este aspecto específico do tema), consideramos deveras importante o que 

o economista Roberto Borges Martins, professor da UFMG e especializado em 

 
310Pois que sabemos, só para ilustrarmos, que a origem do gado bovino de corte no nordeste do XVII 

surgiu do crescimento deste rebanho no interior das fazendas de açúcar próxima ao litoral, em função de 

não competir com a terra arada (sendo mais simples, para não pisotear a plantação), sendo assim obrigado 

a migrar para o sertão, seguindo o curso do Rio São Francisco, “o rio dos currais”, segundo diz Capistrano 

de Abreu, que em função disso vai diferenciar, no Nordeste, “a sociedade do açúcar”, no litoral, escravista 

e mais rígida, da “sociedade do couro”, do sertão, dos caboclos peões de pastoreio, um pouco mais flexível 

etc. 
311FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 65.  
312Idem, ibidem, p. 67.  
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economia escravista de Minas Gerais no séc. XIX, assevera-nos acerca das relações 

entre demografia, população escrava e atividades agrárias naquela província. Em sua 

tese de doutorado, “Growing in Silence: The Slave Economy of Nineteenth-Century 

Minas Gerais, Brazil”313, defendida nos EUA em 1980, na Vanderbilt University 

(Nashville, Tennessee) – e publicada no Brasil em 2018314 – diz que em Minas da 2ª ½ 

 
313MARTINS, Roberto Borges. Growing in Silence: The Slave Economy of Nineteenth-Century Minas 

Gerais, Brazil. Nashville: Vanderbilt University, 1980 – tese de doutorado. Como está sendo minimamente 

apontado nesta seção, Borgens Martins é dos mais importantes nomes nas pesquisas que demonstrarão a 

importância da economia mineira no séc. XIX, sobretudo a voltada para seu comércio ou abastecimento 

internos. Esta tese, como já esclarecemos logo de início, é menos um trabalho de história econômica 

colonial-monárquica brasileira (e muito menos especializado na história da economia das Minas Gerais) e 

mais um trabalho de Historiografia; contudo, gostaríamos de acrescentar mais algumas informações a 

respeito. O historiador da UFF, especializado em História Econômica mineira do séc. XIX, Luiz Fernando 

Saraiva, explica-nos em sua tese de doutoramento (SARAIVA, L. F. O Império das Minas Gerais: Café e 

Poder na Zona da Mata Mineira, 1853-1893. Niterói: PPGH-UFF, 2008 – tese de doutorado) que Roberto 

Borges Martins juntamente com o historiador Amílcar Vianna Martins Filho (outro importante nome dos 

estudos da economia de Minas Gerais), já razoavelmente iniciada pela historiografia a ideia de uma 

importância e diversificação da economia mineira no oitocentos, e a partir da bem sucedida crítica que 

realizaram a Celso Furtado (levando em consideração a considerável entrada de escravos na região) de que 

para este a economia mineira entrara em crise após o ocaso da mineração na 2ª ½ do XVIII, inauguram na 

década de 80 um importante debate acerca de qual o teor desta força econômica da capitania ou província 

em questão (v. in: MARTINS FILHO, Amílcar V.; MARTINS, R. Borges. “Slavery in a Non-Export Economy: 

Nineteenth-Century Minas Gerais Revisited”. In: HAHR, v. 63. N. 3, agosto, 1983. Apud SARAIVA, L. F. 

O Império das Minas Gerais... op. cit., p. 61). O principal interlocutor neste debate, segundo Saraiva, foi 

Robert Slenes, historiador da UNICAMP (v. SLENES, Robert. “Os Múltiplos de Porcos e Diamantes: a 

economia escravista de Minas Gerais no séc. XIX”. In: Cadernos do IFCH. Campinas, UNICAMP, n. 17, 

junho de 1985. Apud Apud SARAIVA, L. F. O Império das Minas Gerais... op. cit., p. 62). Slenes, com 

tradição, dentre outras cosas, em demografia escrava, relativiza a importância do caráter interno de Minas, 

ponderando com a significativa utilização da mão de obra escrava na cafeicultura de mercado externo etc. 

De todo modo, revela-nos Saraiva: “Tal debate irá se prolongar no início dos anos 1990 e envolveu 

diversos outros autores. Nessa análise sumária de uma discussão muito mais complexa, gostaríamos de 

chamar a atenção para uma consequência a nosso ver, fundamental: A necessidade de caracterizar a 

Economia mineira no século XIX a partir de suas diversas produções regionais. Os trabalhos que se 

seguiram ao debate da História Econômica e da Demografia passaram a estudar esta economia de acordo 

com sua natureza.... A regionalização dos estudos tornou-se uma necessidade imperativa a partir de 

então.” (SARAIVA, L. F. O Império das Minas Gerais... op. cit., pp. 61 e 62).  
314Idem, Crescendo em Silêncio: a incrível economia escravista de Minas Gerais no século XIX. Belo 

Horizonte: ICAM; ABPHE, 2018. O livro é dividido em duas partes, a primeira é basicamente a 

transcrição literal da tese de 1980. Já na segunda parte, Borges traz, segundo ele mesmo, algumas novas 

ponderações e retificações, sobretudo acerca da passagem das Gerais do XVIII para o XIX. Podemos dizer 

também que “Quarenta Anos Depois” da defesa da tese, com mais dados empíricos agregados, endurece, 

por exemplo, em suas análises críticas sobre “os modelos econômicos dos ciclos de exportação” 

defendidos, dentre outros, por Roberto Simonsen, Jacob Gorender e principalmente Celso Furtado, que 

para Minas Gerais que estudara não se aplicariam: “Todos seguiam Simonsen e Celso Furtado como uma 

manada. Sem questionamentos e sem debates – na paz dos cemitérios. Formação Econômica do Brasil – 

que nada mais é que o patético modelo dos ciclos de Simonsen, requentado com o patois cepalino de 

Furtado – era a única bibliografia dos cursos de História Econômica que, aliás, se chamavam (e ainda se 

chamam) Formação Econômica do Brasil... Ao escrever sobre Minas Gerais, Celso Furtado estava apenas 

repetindo Roberto Simonsen e, através dele, Oliveira Martins. Na Formação Econômica do Brasil – que 

declarou ter escrito em três meses, nas ‘sobras de tempo que ia furtando’ de outros trabalhos, o economista 

paraibano teve o autor ‘paulista’ como única fonte sobre Minas, e produziu, em quarenta e oito linhas, a 

versão mais radical da suposta via crucis da capitania, mesmo adotando uma linguagem pretensamente 
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do XIX existia uma relação diretamente proporcional nos crescimentos demográfico e da 

mão de obra escrava de origem africana, alimentada pelo tráfico externo; 

diferentemente, portanto, do que verificou Fragoso em 83 para período semelhante. Este 

aponta, lembrando, que, ao contrário, o número de escravos oriundo do tráfico aumenta 

em detrimento da demografia etc. 

Pois se trata de regiões (o Médio Vale Paraíba Fluminense e Minas Gerais) 

que vão apresentar uma historicidade econômica e formação demográfica um tanto 

quanto distintas. Borges Martins, por exemplo, muito se apoia para a formação no XIX 

de uma economia escravista de exportação na vasta capitania das Minas Gerais, mas 

sobretudo para as áreas de fronteiras (que conviviam com as pequenas e médias 

propriedades), nas teorias do economista inglês da 1ª ½ do XIX, e diretamente 

relacionado às colonizações inglesas do “Novíssimo Mundo”, Edward Gibbon 

Wakefield. Em linhas gerais, este afirma que vastos territórios com baixa demografia 

estão por trás da implantação de um sistema escravista colonial-mercantil de grandes 

proporções, porque, por razões óbvias, trabalhadores livres com uma grande oferta de 

terras, podendo sobreviver como camponeses, tendem a resistir a sua proletarização para 

terceiros.315 

 

 

“Este é um estudo sobre o maior sistema escravista regional que jamais existiu 

no Brasil: o da província de Minas Gerais no século XIX. Durante todo esse 

século a população escrava de Minas foi maior do que a de qualquer outra 

província brasileira. Essa população não só era grande, mas era também 

vigorosamente crescente: de aproximadamente 170 mil em 1819 passou para 

mais de 380 mil em 1873... O plantel mineiro era maior do que o de Cuba na 

mesma época, ou que o da Jamaica, principal colônia inglesa no Caribe, e um 

dos maiores produtores mundiais de açúcar no século XVIII, em qualquer 

momento de sua história. Superava a população escrava de qualquer sociedade 

escravista das Américas, em qualquer época, com exceção dos Estados 

Unidos, do Brasil, de Cuba, ou de Saint Domingue (Haiti), nos seus apogeus. 

As evidências disponíveis indicam que, como importadora de escravos, Minas 

Gerais ocupou o segundo lugar dentre todas as regiões americanas nos anos 

1800, sendo suplantada apenas por Cuba. 

(...) 

 
‘mais técnica’ – com uns dois tostões de teoria econômica chinfrim – e menos colorida que a de seus 

antecessores.” (Idem, pp. 406 e 498 – grifos do autor).     
315In Idem, ibidem, v. WAKEFIELD, Edward Gibbon. A Letter from Sydney, the Principal Town of 

Australasia. Edited by Robert Gouger. Together with an Outline of a System of Colonization. London: 

Joseph Cross, Simpkin and Marshall and Effingham Wilson, 1829, apud idem, p. 387. E A View of the 

Art of Colonization, with Present Reference to the British Empire [1849], reprinted: New York: Augustus 

M. Kelley Publishers, 1969. Idem. England and America. A comparison of the social and political state of 

both nations [1834]. New York: Augustus M. Kelley Publishers, 1969, apud idem, p. 388. 
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No começo do período estudado [basicamente da passagem do XVIII para o 

séc. XIX] os escravos empregados no cultivo do café representavam menos de 

0,1% da população cativa da província. Nas três décadas seguintes, até o fim 

do tráfico africano, o setor cafeeiro teve uma rápida expansão, mas o número 

total de escravos também cresceu fortemente. É possível que a população 

escrava de Minas Gerais tenha atingido seu máximo no começo dos anos 

1850, sendo nessa época maior do que em 1873, quando foi realizado o Censo 

do Império. Isso significaria que na primeira metade do século, enquanto o 

emprego de escravos no café cresceu em torno de 5.000 trabalhadores, a 

população cativa provincial aumentou cerca de 200.000 indivíduos. Usando 

como um proxy da população cativa no meado do século, os 381.893 escravos 

recenseados em 1873 (dados corrigidos pela Diretoria Geral de Estatística), 

vemos que o contingente empregado no café não poderia ter abrangido, até 

1860, mais do que dois por cento dessa população. 

(...) 

Os dados demográficos disponíveis sustentam a ideia de que a província era 

uma forte importadora líquida de escravos durante a primeira metade do 

século XIX. Entre 1819 e 1872, como mostra a tabela 4.2, a população servil 

de Minas cresceu rapidamente, comparada às outras províncias brasileiras. No 

início desse século (na verdade desde o século XVIII), Minas Gerais já 

possuía a maior população escrava da colônia, depois império. Esta posição 

foi reforçada pelo rápido crescimento observado nas décadas seguintes, entre 

1819 e 1872, quando a participação mineira na população escrava total do 

Brasil cresceu de 15,2% para 24,7%. 

(...) 

Em 1873, a distribuição dos escravos pelas regiões de Minas seguia de perto a 

da população livre: a correlação entre as porcentagens de escravos e de livres, 

por regiões, é igual a 0,92. Em três regiões, a Mata, o Sul e a Metalúrgica-

Mantiqueira, a porcentagem dos escravos (no total provincial de escravos) era 

maior do que a das pessoas livres (no total provincial de livres), mas nas duas 

últimas a diferença era insignificante. Somente na Mata (que detinha 26,3% 

dos escravos contra 16,8% dos livres) havia uma distância significativa. No 

Triângulo as porcentagens se equivaliam e nas demais regiões a parcela dos 

livres superava a dos escravos. Em apenas três regiões, todas situadas ao norte 

do paralelo 19, a porcentagem de escravos era significantemente menor do 

que a da população livre. Estas áreas, com exceção de uma parte do Vale do 

Rio Jequitinhonha, eram regiões de sertão ou distritos esparsamente povoados, 

muitos dos quais permaneceram assim até o século presente.316 

 

 

Uma posição teórico-empírica defendida, e muito importante na acurada 

análise de Borges Martins (robusta documentação empírica etc.), é a que entre a 

decadência da mineração nas Gerais, na 2ª ½ do XVIII, e a expansão de seu setor 

cafeeiro, na 2ª ½ do XIX, a economia escravista manteve-se com razoáveis contingentes 

de trabalhadores cativos aplicados aos setores produtivos mineiros, que atendia ao 

mercado interna daquela província; o que ajudaria explicar seu aumento demográfico, de 

livres e escravos, quando da expansão e auge do café, isto é, este aumento, apesar da 

importância da cafeicultura, não era resultado exclusivo desta expansão.  

 
316Idem, pp. 121, 122, 145 e 176 – grifos do autor.  
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 A circunstância fundamental da análise de Martins, portanto, é que Minas 

Gerais possuía o mais poderoso complexo econômico escravista brasileiro, e, o mais 

importante, em uma economia de mercado interno extremamente diversificada: 

agricultura de alimentos, pecuária vigorosa, grande variação de produtos manufaturados 

etc. Principalmente até o fim da 1ª ½ do XIX, a plantation não predominava dentre as 

propriedades rurais, era sobretudo um sistema escravista de pequenos e médios 

contingentes de cativos; porém, na Zona da Mata próxima ao Vale do Paraíba paulista e 

fluminense, a contar, então, da 1ª ½ do XIX, Minas também terá um importante setor de 

exportação de café; mas que não suplantará em relevância as demais atividades de seu 

mercado interno. Por isso, Martins dirá que o sistema produtivo esteve direcionado para 

este mercado interno (sem que com isso dissesse, obviamente, que se tratasse de uma 

economia para o autoconsumo somente), pois que teve a maior população livre daquele 

período. Além disso, em direção às províncias mais próximas, exportava-se em grandes 

quantidades muitas variedades de proteína animal in natura (sobretudo de origem bovina 

e suína), tabaco, tecidos de algodão etc. 

A economia mineira do XIX, portanto, era altamente mercantilizada, afora 

abastecer as próprias unidades produtoras, estas alienavam seus produtos para os 

mercados locais, para os das províncias vizinhas e especialmente para a Cidade do Rio 

de Janeiro. Martins também argumenta que – para o trabalho de toda esta produção – 

Minas Gerais foi o maior importador de escravos de origem africana do Brasil, ainda que 

sua participação neste tráfico ocorresse somente a partir do séc. XVIII. 

A partir de tais fundamentos, Borges Martins afirma, acima de tudo, que o 

sistema escravista da economia da província de Minas Gerais, de finais do XVIII até 

1889, foi incomparável, singular, pois, como vimos, contrariando todas as teorias 

anteriores acerca da escravidão moderna que, em geral, defendem que tal escravidão só 

verificar-se-ia nos casos em que a plantation ligado ao mercado internacional 

predominasse, defende que: 

 

 

“A predominância de plantéis pequenos e muito pequenos, a grande raridade 

de grandes posses, e a pulverização da propriedade escravista são 

características centrais do sistema escravista mineiro, tanto no século XVIII 

como no XIX. Este padrão afeta a estrutura demográfica e as condições de 

vida da população cativa, tem implicações para a formação de famílias, a 

dinâmica do crescimento e o controle dessa população. Influencia o suporte 

político e social da instituição e do tráfico, e reflete a estrutura econômica 
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peculiar da capitania e da província.”317  

 

Neste ponto em especial, e voltando ao que disse Fragoso acerca de certa 

capacidade da fazenda de café, de seu sistema econômico estudado, de produzir parte de 

sua subsistência, cremos que seja fundamental levantarmos o conceito de “fazenda 

mista” (exemplo quase perfeito da união entre teoria e empirismo). Na tese ou livro de 

Borges Martins, a expressão, na sua grafia literal, é pouco usada; contudo, Martins 

trabalha com esta perspectiva para explicar a diversidade da economia mineira como um 

todo, no XVIII e XIX. Em artigo recente, José Jobson Arruda aponta para a relevância 

desta modalidade para o caso da colonização paulista, desde os primeiros momentos 

coloniais da capitania vicentina: 

 

 

“A essencialidade da produção agropastoril na economia paulista nos séculos 

coloniais é inquestionável, o que fez da unidade produtiva rural, a fazenda 

mista, o coração latente do sistema produtivo nas paragens meridionais da 

colônia. Muito especialmente na vasta capitania vicentina, após o surto 

açucareiro que feneceu tão velozmente quanto surgiu no quarto de século em 

que pontificou na produção açucareira colonial, até ser suplantado pela 

hegemonização do complexo açucareiro nordestino. 

(...) 

O caráter diversificado das fazendas mistas ganha um significado novo no 

último terço do século XVIII, significado este que passa a identificar o próprio 

conjunto da economia colonial, cujas balizas medeiam entre os anos 1780 e 

1830, marcos do novo padrão de relacionamento entre a metrópole e a 

colônia. Nele, sem abrir mão do monopólio, estabelece-se um novo modelo de 

interação bilateral, pelo qual as colônias convertem-se em mercados 

fornecedores de matérias-primas e alimentos para suas metrópoles e 

consumidoras dos produtos manufaturados por elas produzidos, uma 

complementaridade moderna. O traço distintivo deste novo padrão de 

colonização é o abandono da monocultura açucareira, mas não da produção 

açucareira; o avanço rumo à diversificação do sistema produtivo 

agropecuário; a reestruturação da política econômica mercantilista, que fazia 

das companhias de comércio agências estratégicas para a conexão entre 

produtos primários e centros transformadores. 

Processo este que por muitas décadas, desde as pesquisas pioneiras de 

Thereza Petrone, foi identificado com o renascimento agrícola de São Paulo, 

fruto da dinamização da agricultura paulista atrelada aos engenhos açucareiros 

de serra-acima, depois de uma letargia semi-secular que se seguiu à 

experiência açucareira vicentina do preamar. Renascimento agrícola este que 

Maria Odila da Silva Dias (2009) subsumiu na fórmula interiorização, 

aduzindo o qualificativo ‘da metrópole’, que apontava para o papel indutor da 

metrópole neste processo. Expressões que dele fazem parte, mas não acessam 

sua essencialidade, a fazenda mista diversificada, o ícone que simboliza a 

diversificação econômica e, portanto, a materialização do novo padrão de 

colonização, a quem coube ocupar a terra, desbravar, povoar, ações que 

também significavam desterritorializar, destribalizar as populações nativas, 

 
317Idem, p. 433. 
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cuja narrativa histórica é a face oculta das propriedades.”318 

 

Arruda nos traz uma nova preocupação metodológica para a história 

econômica colonial e monárquica brasileira, que é a de fornecer mais um robusto 

argumento, conceitual, alternativo às – já “cansativas” – dicotomias do tipo (para 

resumirmos): prevalência ou não do mercado externo ou interno etc. Preocupado 

também, dentre outras coisas, em demonstrar que há um novo padrão geral para a 

colonização moderna, em que, no mínimo, a policultura das propriedades rurais de 

pequeno e médio porte das colônias competem em importância com a plantation 

monocultora pela atenção comercial de suas metrópoles, Arruda, ancorado no caso 

paulista, dialoga com Martins, este olhando para Minas Gerais, no que diz respeito a 

existência as características mais relevantes das chamadas “fazendas mistas” e, 

especialmente, sobre sua existência não desprezível para os casos estudados pelos dois. 

Em 83, com sua dissertação, não era a intenção de Fragoso debruçar-se sobre 

este aspecto; mas, sem citar a expressão “fazenda mista”, acaba tocando, lateralmente, 

em alguns de seus aspectos, principalmente quando levanta a produção diversificada de 

algumas propriedades rurais estudadas etc. Sendo assim, esta característica corroborava 

com o fato de muitas das vezes estas unidades produtivas prescindirem do mercado para 

sua reprodução, e dentro desta característica de pouco irem ao mercado, pois produziam 

um percentual razoável do necessário, e quando precisavam basicamente era para suprir 

parte das necessidades daquilo que a própria da mão de obra escrava não produzia, e nos 

traços desenvolvidos por Fragoso inerentes, contudo, aos custos de reprodução anual das 

fazendas de café no Vale do Paraíba no séc. XIX, uma das coisas de maior relevância era 

exatamente o próprio escravo alienar, algumas das vezes, parte do que produziu como 

alimentos de sua subsistência (alheia ao mercado capitalista) para o dono da 

propriedade, e seu proprietário, contribuindo assim com uma parcela significante da 

manutenção da fazenda: 

 

 

“Com relação às despesas com a força de trabalho escravo (acrescida dos 

custos dos gêneros) verifica-se que estas podem ser desdobradas, a grosso 

modo, em custos com a venda de gêneros por parte dos escravos à fazenda, 

 
318ARRUDA, José Jobson de Andrade. “A Essencialidade Agropastoril da Economia Colonial: A fazenda 

mista paulista”. São Paulo: Revista História UNESP, Dossiê: História da Colonização em Terras Paulistas: 

Dinâmicas e Transformações (Séculos XVI a XX), 2020, pp. 1-19, pp. 2, 12 e 13 – grifo do autor. 
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roupas, saúde, remuneração por serviços (nas contas posteriores da fazenda 

Cachambú este item aparece), compra de gêneros no mercado. 

“Detendo-nos no caso da fazenda Cachambú encontramos ainda, despesas 

como o pagamento de aluguel de escravos. Acrescido desse último item o 

total médio das despesas com os escravos nos três anos considerados, 

correspondem a 41,5% (22:404$953) do total. Sendo desses gastos um dos 

que pesam mais são os gêneros comprados no mercado, que corresponde a 

39% (8:751$798) do total das despesas com os escravos [ou seja, 39% dos 

22:404$953 – na verdade, sendo mais preciso, 39,06]. Entretanto, o fato do 

escravo vender ele próprio gêneros à fazenda, nos leva a crer que este 

produzia parcialmente a sua vida material à margem do mercado. Isto é, estes 

mantimentos vendidos por ele seriam excedentes de sua própria produção .”319 

 

 

Igualmente registra a debilidade da circulação monetária no “capitalismo” da 

região; afora os limites de mercado (visto que boa parte do que a fazenda carecia era 

produzida nela mesma). Por exemplo, levando em apreço a pesquisa específica de duas 

fazendas, a de Cachambú e a de Bonsucesso, percebe que os trabalhadores livres da 

fazenda não recebiam “salários” mensais; os períodos eram bem mais longos, podendo 

até exceder a um ano. Destes pagamentos, eram descontados o que o empregado recebia 

para seu sustento, como roupas, alimentos etc.; como foi dito, uma parte considerável 

destes itens era produzida na própria unidade econômica, ou seja, na fazenda. 

Levantando determinadas considerações teóricas importantes acerca dos 

dados observados, afirma, por exemplo, que o cálculo da receita líquida, de algumas 

fazendas da região, deve ser realizado levando-se em consideração a diminuição do 

preço do escravo. Partindo de Jacob Gorender320, sustenta que o escravo não pode ser 

visto como meio de produção e parte do capital fixo; trata-se de um “agente subjetivo do 

processo de trabalho [palavras de Gorender]”. Outrossim, este escravo não pode ser 

entendido, quando comprado (inversão inicial), como “capital variável” (salário), sendo 

incluído, desta maneira, no capital circulante. 

 

 

 
319FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 67. De acordo do que 

se apreende da leitura de Fragoso, das despesas gerais da grande unidade rural, tirando o que o trabalho 

compulsório gerava de produtos agrícolas para o autoconsumo de sua mão de obra, pode-se incluir 

também em seus cálculos de contabilidade os alimentos – menos o açúcar – de origem vegetal, adquiridos 

de seu cativo ou fora das cercas da unidade. A compra das provisões oriundas especificamente do trabalho 

escravo da própria fazenda, segundo Fragoso, era capaz (em apenas uma unidade agrícola, como a de 

Caxambu, por exemplo) de condizer a cerca de 40% do conjunto do que a propriedade desembolsava para 

a compra desses alimentos.   
320GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. São Paulo: Ed. Ática, 2ª ed., 1978, pp. 188-189. Apud 

FRAGOSO, J. L. R. Ibidem, p. 73   
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“Se assim o fizéssemos estaríamos vendo relações capitalistas numa relação 

de produção em que o produtor direto não vende a sua força de trabalho mas 

sim é vendido; e caso considerássemos estas relações como ‘capitalistas’, a 

identificação da inversão inicial gasta na compra do escravo com o capital 

variável estaria igualmente errada pois, essa categoria estaria mais próxima à 

reprodução da vida material do escravo.”321 

 

 

Como posicionamento metodológico, Fragoso defende o que afirma 

Gorender para o dinheiro investido na compra de escravos. Consequentemente, finaliza 

este item fazendo três conclusões, que podem ser resumidas assim: 1ª – os custos de 

reprodução da fazenda de café convergiam prioritariamente para a reprodução da força 

de trabalho do que para a reposição dos meios de produção; 2ª – dentre outras coisas, o 

caráter extensivo do uso da terra fazia com que os custos do beneficiamento do produto 

fossem maiores do que a própria produção direta e imediata do mesmo; 3ª – em fazendas 

que expunham um maior e mais diversificado rebanho, a reprodução dos mesmos se 

fazia com menos custos. 

Refletindo ainda na reprodução do sistema econômico de Paraíba do Sul, 

descreve como ter-se-ia dado a transição das matas virgens em cafezais, que seria o 

segundo movimento do processo de reprodução. O segundo movimento apresentava-se, 

em relação à reprodução anual da unidade de produção, a fazenda de café (o primeiro 

movimento), de uma maneira mais alongada no tempo, sendo a própria reprodução do 

sistema; enquanto reprodução simples ou ampliada. Para que a produção cafeicultora-

exportadora se conservasse ao longo do tempo, foi necessário que cada fazenda 

substituísse, de tempo em tempo, a terra de plantio por matas virgens; e o critério era 

exatamente o esgotamento da terra. Minimamente esta substituição garantiria a 

reprodução simples da unidade produtiva. 

Fragoso, desse jeito, reporta-se ao que vem argumentando desde o início: tal 

reprodução estava dentro de um modelo de uso da terra que é típico de uma agricultura 

extensiva, se dispensava um gasto maior com mão de obra na manutenção da terra de 

cultivo (fertilizante ou tempo maior de pousio) pela incorporação de novas terras 

disponíveis em grande quantidade, que de virgens se tornavam novos cafezais; onde se 

agregava também mais escravos no plantio do café, e este aumento acontecia 

 
321FRAGOSO, J. L. R. Ibidem, p. 73. 
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independentemente da variação demográfica da região. De modo análogo, estavam 

incluídas, contudo, as terras que seriam utilizadas para a agricultura de alimentos a 

serem consumidos na fazenda, o que possibilitava, em conjunto, a reprodução ampliada; 

caso contrário, o cafezal tomaria para si a fatia de terra que poderia ser utilizada na 

produção de alimentos, obrigando o fazendeiro a buscá-los no mercado e aí diminuindo 

a exploração do sobretrabalho do escravo, já que este produzia certa quantidade do que 

iria dar-lhe sustento, mesmo que vendesse parte desta produção para o fazendeiro.  

Apresentando vários dados e as avaliações dos mesmos, Fragoso, todavia, 

adverte que a quantidade de mata virgem não era simplesmente uma parcela das terras 

incultas; mas do que isso, esta quantidade de chão imaculado estava nas projeções e 

cálculos iniciais e futuros do projeto empreendedor agrícola; bem como na avaliação 

posterior, depois de muito usada, da propriedade – sem contar que as parcelas da floresta 

ainda não exploradas no interior da propriedade eram mais valiosas do que a própria 

terra cultivada com café. 

 

 

“Por conseguinte, a partir do segundo movimento do processo de reprodução, 

percebe-se que as matas virgens, como já dissemos antes, não são ‘terras 

incultas’, mas sim um momento na renovação do processo produtivo [ou seja, 

ativos que são reservas de reposição dos meios de produção]. E isto pode ser 

percebido na conta de tutela (1854) dos menores de D. Maria Joana da Silva 

Ribeiro, em que a tutora ao se referir ao estado da fazenda de seus tutelados, 

liga a capacidade de reprodução desta à disponibilidade de terras.”322 

 

 

O fluxo agrícola da propriedade, a reprodução de longo prazo, em termos da 

capacidade produtiva da fazenda, pode ser resumido assim: matas virgens apontariam, 

comparadas ao cafezal, a capacidade de reprodução futura da fazenda, ou seja, a sua 

potencialidade; o cafezal seria o presente, ou seja, a capacidade atual da propriedade; e o 

capinzal (a terra já esgotada, tanto para o café quanto para a roça de alimentos, sendo 

utilizada para pasto) e a capoeira (áreas, depois de cafezal e pousio, que apresentavam 

uma mata intermediária à mata virgem, com gramíneos abundantes e algumas árvores 

pequenas e de médio porte, e que poderiam ser queimadas mais uma vez, roçadas, 

 
322

Idem, ibidem, p. 76. Desse jeito, Fragoso busca evidenciar que este sistema, em síntese, possuía uma 

coerência particular, e que esta era distinta da lógica da empresa agrícola de características capitalistas. 

Nesta, por exemplo, diversamente do sistema observado por Fragoso, o solo cultivado pelo capital 

aplicado em seu potencial produtivo, tem mais valor do que as terras incultas.  
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capinadas e utilizadas para o plantio de alimentos) como a própria história produtiva e 

reprodutiva da fazenda, “registrando” os ciclos passados da produção do café. 

Entre o primeiro e o segundo movimentos de reprodução, Fragoso vislumbra 

uma relação dialética. Por exemplo, as expensas com mão de obra na derrubada da mata 

para que esta se transformasse em cafezal só retornam enquanto lucro depois de, em 

média, uns 4 ou 5 anos; porém, havia as despesas a serem contraídos no período. O que 

quitava estas despesas até o novo cafezal dar lucro era o antigo cafezal. Vejamos: se o 

segundo movimento da reprodução, o mais longo e o que exercia o papel da reprodução 

do sistema em si, era a própria incorporação de matas virgens como novos cafezais, a 

sua viabilidade, até a concretização de seu lucro, era assegurada pelo cafezal que 

anualmente reproduzia-se; dito de outra forma, a reprodução anual da fazenda, o 

primeiro movimento, sustentava o segundo em sua etapa inicial. Em contrapartida, a 

concretização deste segundo movimento, fazia com que os lucros não só continuassem 

como também se ampliassem, tornando possível a reprodução ano a ano da fazenda. 

 

 

“... percebe-se, por conseguinte, uma relação íntima entre aquilo que 

chamamos de 1º movimento e 2º movimento [do] processo de reprodução. Ao 

mesmo tempo em que o 2º, ao transformar matas em cafezais e ao repor ou 

ampliar o contingente de trabalhadores, permite a continuidade da reprodução 

anual da fazenda, por sua vez, aquele 2º movimento é sustentado pela 

reprodução anual.”323 

 

 

Procurando demonstrar a validade de suas afirmações teóricas quanto às 

técnicas da agricultura extensiva em Paraíba do Sul, Fragoso justifica, a título de 

esclarecimento metodológico, que embora pudesse se notar um número pequeno e 

isolado de fazendas de café, o que ele encontrou não foram casos isolados, limitados a 

estas fazendas somente, e sim um padrão. “A reprodução extensiva” destas fazendas faz 

parte “de uma forma de produção historicamente definida numa dada região.”324 

Compreendendo esta agricultura escravista cafeicultora do Vale do Paraíba do Sul no 

séc. XIX, e sua “reprodução extensiva”, como um tipo de produção dada historicamente, 

sentiu-se capaz, do mesmo modo, de assimilar seus efeitos econômicos e sociais para a 

região. 

 
323Idem, p. 81. 
324Idem.  
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Fragoso refere-se a um tema que tem a ver com um movimento de 

transformações que se acumularam com o tempo e que refletiram no aumento da 

população trabalhadora e na paisagem rural da região. Por exemplo, como o passar do 

tempo, os valores comerciais das propriedades fundiárias foram, de forma direta, 

influenciados intensamente por este tipo de produção agrícola e sua maneira de 

utilização do solo. Como a reprodução de longo prazo da atividade dependia sempre de 

matas virgens, que é claro, eram consumidas, quantitativamente, até o fim de sua 

capacidade de produção, o preço destas matas, em relação ao cafezal, tendia a aumentar, 

e, em compensação – o que também é óbvio (“lei da oferta e da procura”) –, o dos 

cafezais tendia a se desvalorizar. Com uma maior quantidade de cafezais, menos preço 

teria a terra onde foram cultivados; logo, era crível entender-se o quanto de matas foram 

queimadas etc. No que concerne aos cafezais que antes eram matas, findos os 4 ou 5 

anos, seus produtos passariam a dar lucro, majorando o valor. 

Fundamentando-se nestas asserções, Fragoso assinala para uma contradição 

[um paradoxo, diríamos] no sistema. Já que a valorização do cafezal e a depreciação do 

solo em que fora posto aconteciam por meio da valorização das matas virgens, que ao 

mesmo tempo estavam findando; contudo, ao final do processo, não tendo mais matas 

virgens, as terras voltariam a ser majoradas, com um preço acima ao dos cafezais: 

 

 

“O distanciamento desses valores, no tempo, progressivamente passaria a 

indicar não apenas a realização do segundo movimento mas também a 

redução de suas possibilidades de se concretizar, até o momento em que as 

terras voltariam a ter um valor superior ao dos cafezais, só que agora não mais 

devido à presença das matas.”325 

 

 

Aqui temos uma discussão extremamente complexa e importante dentro da 

teoria de valor de Marx. O paradoxo percebido por Fragoso, de que a mata virgem 

alimentava, ao mesmo tempo, a possibilidade de ampliação do sistema extensivo e, 

como é um recurso finito, o seu próprio esgotamento. Contudo, é mais do que isso, 

temos do mesmo modo de levar em consideração a discussão da teoria valor-trabalho 

com Marx. Fragoso, a nosso ver, não toca no centro da questão; e deveria, já que se 

utiliza, em grande medida, de teorias marxistas para tratar de história econômica, dos 

 
325Idem, p. 82. 
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valores de itens de produção etc.  

Existia uma grande demanda por matas virgens neste sistema agrário 

extensivo, o que majorava seu valor de uso, quando já incorporada a uma propriedade 

agrícola. Mas esta terra, inculta e valorizada em seu preço, não tinha horas de trabalho, 

humano (desculpem-me o pleonasmo), aplicadas em seu solo ou no que nela estivesse, 

então segundo Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, não poderia ter valor de troca. 

Passaria a ter depois de queimada (e na implantação da unidade produtiva este primeiro 

trabalho não era realizado por escravos), roçada e cultivada. E a expressão deste valor de 

troca era corporificada pelo cafezal, depois de colhido, mais ainda. Precisamos entender, 

então, este recorte de um espaço geográfico específico, obviamente, como um meio de 

produção, um capital constante, cuja matéria-prima para sua produção é a terra, o solo (e 

seus insumos naturais, nele encontrados), mas tornava-se capital constante de fato 

quando nesta terra, matéria prima, era adicionada o trabalho para o seu preparo. Era, por 

exemplo, como uma máquina (na qual, dentre outas coisas, os metais que a compõem 

são matérias-primas), que com o tempo também se esgota etc. Mas fica ainda a questão: 

o valor das matas virgens na propriedade fundiária (e principalmente nela, porque em 

geral, na origem, não era comprada e sim incorporada por uma posse não monetária – 

quiçá, esta questão possa ser respondida levando-se em consideração o que Marx disse 

acerca de o fetiche da mercadoria; mas que não nos comprometemos nesta tese tratar). 

Interpretamos que neste caso específico apontado pelos estudos de Fragoso, 

esta valorização ou não de matas virgens e terras cultivadas ou cafezais, precisa ser 

encarada, obviamente, de modo relativo (e é isso que Fragoso faz). Independentemente, 

a princípio, de seus valores de troca no conjunto dos valores naquela sociedade e 

naquele momento. Trata-se de uma contabilidade interna de cada unidade produtiva, na 

soma total desses dois itens (ficando restritos a somente estes), com quanto cada um 

participa neste total da fazenda. E temos, só para esclarecer nosso raciocínio, por 

exemplo, uma relação inversamente proporcional. Se se trata de um sistema, social, de 

produção, é de se pensar que tal dinâmica, mata virgem – terra cultivada/cafezal, naquela 

sociedade acontecesse em um razoável movimento coletivo; logo, nas propriedades da 

região, em um lapso de tempo muito próximo, era inevitável que as matas virgens 

ficassem escassas, e, sendo assim, sua cotação econômica valorizasse (na relação 

simples: necessidade/quantidade). Matas virgens diminuindo, seus valores, em 
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consequência, aumentando e, nas unidades produtivas, participando quantitativamente 

cada vez menos na soma dos dois valores (mata virgem e cafezais). 

Pensando a terra de um modo geral na propriedade, tal relação só se 

alteraria, segundo os levantamentos de Fragoso, quando, na região, a produção 

cafeicultora, em acentuada crise, estivesse em vertiginoso declínio. Aí, por uma questão 

de proporcionalidade entre cafezais, terras e demais itens, o primeiro, na soma total, 

passaria a valer mais que o segundo. 

 

 

“Entretanto, a perda da importância da cafeicultura, a presença do gado nas 

fazendas citadas anteriormente, não implica que Paraíba do Sul tenha se 

transformado imediatamente numa região pecuarista. No gráfico nº 11 

observamos não apenas que de 1900 a 1920 o valor relativo dos cafezais na 

região cai mas também o avanço dos rebanhos na formação do valor da 

fazenda é lento. Neste período nem todas as unidades tinham uma composição 

de valor semelhante a da fazenda Fortaleza (27:375$000) em que os animais 

detinham 30% (8:120$000) desse valor só sendo superado pelas terras, 

8:550$000 (31%).”326 

 

 

Contudo, o mais relevante, a nosso ver, é sua demonstração, fundamentada 

em alguns casos, quer dizer, em algumas fazendas, de como foi aplicado, por parte do 

cafeicultor, o sobretrabalho extraído dos escravos em cada unidade produtiva. Certifica-

nos que as inversões feitas pelos fazendeiros, do sobretrabalho extraído da mão de obra 

 
326Idem, p. 151. Abaixo reproduzimos o Gráfico 11, que neste trabalho será o Gráfico 7. Cabe lembrar que 

Fragoso não dispunha em 83 das atuais ferramentas como o Excel etc., a intenção aqui é somente expor 

melhor os dados apresentados. 
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escrava, não eram, em termos de maior quantidade, em bens imóveis extrínsecos à 

fazenda e nem na manutenção da produtividade agrícola do solo (fertilizantes ou 

equipamentos de arado); mas em especial em terras e novos escravos. Conclui-se, desse 

jeito, a partir dos dados levantados por Fragoso, que os investimentos, pelo menos dos 

fazendeiros do Vale do Paraíba, em mais terras e escravos encontrar-se-iam dentro de 

uma lógica, muito lucrativa, de diminuição dos custos com a produção total do café; pois 

esta era a lógica, reiterando, demonstrada por Fragoso, de uma agricultura em larga 

escala, escravista e de exportação alicerçadas em técnicas extensivas. Portanto, 

entendemos que adquirir terras e escravos era lucrativo na lógica agrícola vigente para 

aquele contexto; desse jeito, comprar imóveis não parecia (ou lançar-se no risco da 

circulação urbana, por exemplo), pelo menos para aqueles proprietários de lavoura de 

café, e se comparado ao método extensivo da cafeicultura do XIX, algo, de tal maneira, 

vantajoso. 

A reprodução deste modelo de sistema agrário manteve-se razoavelmente 

intacta durante um bom tempo. Dados apurados por Fragoso foram capazes de 

demonstrar que o que se auferia com a exploração do escravo, não regressava como 

investimentos em algo que permitisse ganhos qualitativos às técnicas de produção (nos 

inventários, por exemplo, de tempo em tempo, os valores relativos às ferramentas nunca 

eram substanciais, isolados ou se comparados aos outros itens da fazenda). Mantinha-se 

a persistência das técnicas extensivas; os investimentos do sobretrabalho eram 

quantitativos e não qualitativos: 

 

 

“E se a isso combinarmos à persistência, no tempo, dos instrumentos de 

trabalho agrícolas (quadro nº 15) e do sistema de uso da terra (quadro anexo 

nº II), isto é, do baixo nível técnico por eles representados, infere-se que o 

sobre-trabalho invertido na lavoura assumia aspectos quantitativos não 

gerando uma mudança técnica, mas antes a ‘repetição de um mesmo processo 

de produção’, o que caracterizava a reprodução desse sistema agrário como 

extensiva.”327 

 

  

Com esses fundamentos, Fragoso busca corroborar com a tese de Ester 

Boserup, aplicada a sua pesquisa, de que alterações qualitativas nas técnicas de produção 

agrícola traduziriam em um acréscimo do tempo consumido em mão de obra destinada à 

 
327Idem, p. 91. 
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lavoura. Por essa razão é de se pensar a propensão daqueles proprietários em conservar, 

sem grandes alterações, as técnicas agrícolas extensivas (o que julgamos como 

vantajosas na extração do sobretrabalho). Contudo, no que diz respeito a essa 

persistência, Fragoso utiliza-se também do conceito de “degradação” sobre os limites de 

uma agricultura extensiva, de Kula328, enquanto sistema econômico que se reproduz, 

aplicado à realidade de Paraíba do Sul, complementando seu raciocínio inicial, para 

introduzir-nos no que consistirão futuramente as atividades agrícolas da região. Desse 

jeito, no caso de Paraíba do Sul, isso fica muito claro, a depreciação produtiva da terra 

foi acompanhada pela escassez cada vez maior de matas virgens etc. 

Com essas considerações, Fragoso, julgamos que de maneira significativa, 

pôde realizar em seu método uma fecunda comparação, haja vista ter alcançado 

confrontar, qualitativa e quantitativamente, sistema produtivo e região onde acontece; 

sendo mais específico, entre o sistema agrário extensivo da lavoura de café e o 

município de Paraíba do Sul, sobretudo no séc. XIX. Existiu, palavras dele, uma 

“disjunção” entre ambos (“entre a região e o seu sistema agrário, enquanto a primeira 

tem sua vida limitada a uma área circunscrita e o segundo tem a sua existência ligada à 

fronteira, podendo assim, ultrapassar os limites daquela, indo em direção a outras 

regiões”329). Sendo as matas imprescindíveis àquela agricultura, dissipadas, importaria 

anunciar que a economia da região, possibilitada principalmente pela cultura do café, 

estaria dada como encerrada (“degradação”); apesar disso, como este sistema econômico 

pendia a espalhar-se rumo às áreas virgens, e dispondo de “fronteiras abertas”, com 

efeito, acabou avançando para além das fronteiras da região, transformando os limites 

regionais em territórios de fronteiras móveis, e, assim, o sistema perdurou em uma nova 

região. 

Especificando melhor, o modo como tratou do tema do “sobretrabalho”, em 

um sistema agrário que se esgotava, fica-nos fácil concluir, sem obstantes, que foram 

exatamente as técnicas de trabalho, constantes naquela agricultura, que, ao possibilitar 

um tempo menor de trabalho na lavoura principal, permitiu ao trabalhador direto, o 

escravo, empregar parcelas de seu tempo ao cultivo de alimentos para a sua subsistência 

 
328KULA, Witold. Teoria Econômica do Sistema Feudal. Lisboa: Editora Presença, 1979. Apud Idem, p. 94.    
329FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, 1983, p. 95.  
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(em sua maior parte: arroz, feijão, milho e mandioca – e podendo estes dois últimos 

serem beneficiados em fubá e farinha, respectivamente). Do mesmo modo, essa roça de 

alimentos era trabalhada com manejos iguais aos do uso do solo para o café (tomando, 

igualmente, menos tempo – ainda mais que plantios como os do milho eram cultivados 

entre o cafezal, e nos momentos em que os escravos iam fazer a capina, para protegê-lo, 

tinham, analogamente, de fazer o mesmo com café), o que, em parte, fazia com que a 

propriedade se escusasse, assim, de ir às mercancias que lhe eram externas. 

A princípio, teve o cuidado de dar a conhecer como “a classe dominante 

agrária” (termo que será substituído em seus trabalhos futuros por “elite”) elaborou os 

modos adequados para desapossar a mais-valia (ele não usa esta expressão, mas 

acreditamos que seja apropriado) do produtor direto e viabilizar a existência e 

reprodução do sistema agrícola. Táticas que obrigatoriamente perpassaram por esta 

“habilidade” de provocar, sem danos ao fazendeiro, um tempo “extra” para que o 

trabalhador direto pudesse, ele mesmo, dedicar-se à produção de boa parte de seu 

sustento; e isto era possível em função do uso extensivo da terra, que era proporcionado 

pela baixa relação população/terra, substituindo, assim, um maior gasto no plantio com 

adubos ou aragem. Evidentemente que foi a sua condição de escravo e, do mesmo modo, 

o que é mais evidente ainda, a circunstância de não ter, enquanto posse jurídica, os 

principais meios de produção desta atividade, quais sejam, pelo menos, a terra e a mão 

de obra, que tornava factível àquela classe dominante “arrancar” desse trabalhador direto 

boa parte daquilo que produzia para além das suas necessidades. Por consequência, na 

produção e consecutiva alienação do café para o mercado externo, havia intensas 

relações com a exteriorização enquanto substância física e real (os itens de nutrição 

postos à mesa, por exemplo) do trabalho-a-mais obtido por meio de uma exploração 

específica do trabalhador submetido à escravidão.  

Todavia, João Fragoso dar-se conta, prevenindo-nos, de que esta relação de 

produção, em que a classe dominante é proprietária do trabalhador e da terra, não seria 

capaz de explicar o outro traço importante deste sistema agrário: o fato de o trabalhador 

direto achar-se “associado” aos meios de produção para a materialização de seus 

alimentos e desta maneira não ter de comprá-los no mercado; e acrescenta: “Afinal, em 

tese, o produtor direto pode ser escravo e, ao mesmo tempo, ter a sua existência material 

reproduzida mediante à compra de meios de subsistência retirados (totalmente) do 
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mercado.”330 Então, esta relação social de produção pode ser resumida deste modo: “o 

trabalhador direto [o escravo] aparece ‘associado’ a seus meios de produção, produzindo 

e se apropriando diretamente de seus meios de subsistência.”331 

Igualmente é importante notar o que Fragoso afirma acerca de outra 

característica muito significativa deste sistema extensivo, relacionada à incorporação de 

mais mão de obra. Em casos de sistemas agrícolas em que o produtor direto não produz 

seu sustento, esta apropriação representaria uma diminuição do sobretrabalho extraído; 

entretanto, isso não acontecia com a cafeicultura de Paraíba do Sul, já que era o escravo, 

ao contrário, que produzia algumas cotas do necessário à manutenção física de sua vida. 

No tocante a esta “associação”, trabalhador direto / meios de produção, 

Fragoso, reiterando a constatação que vem fazendo ao longo da dissertação, de que o 

trabalhador direto produzia parte de seu sustento, considera o tipo de uso extensivo 

daquela agricultura (sem mudança técnica etc.), e, sendo assim, discorre sobre três 

pontos que julga importantes: 1º – A baixa relação população/terra, que possibilitava a 

expropriação do sobretrabalho do produtor direto, era o expediente de controle da classe 

dominante sobre o escravo; 2º – Por exigir pouco tempo de trabalho, o sistema de uso da 

terra não só permitia ao trabalhador direto produzir parte de seu alimento como 

igualmente possibilitava que dedicasse mais tempo na atividade para a exportação – que 

era a materialização do sobretrabalho extraído; e 3º (que entendemos como o mais 

significativo): 

 

 

“o nível das forças produtivas presente neste sistema agrário historicamente 

definido, o caráter extensivo de sua reprodução, estabelece um frágil 

equilíbrio entre o tempo de trabalho excedente e o necessário, nestas 

condições, à produção de alimentos pelo trabalhador direto e, portanto, a sua 

reprodução feita parcialmente à margem do mercado permite a manutenção da 

 
330Idem, ibidem, p. 96.  
331Idem, p. 97. “Nesta medida, o aumento do sobre-trabalho ou que é o mesmo, do trabalho excedente não 

pode ser feito, em tese, através de uma mudança técnica que levasse à diminuição do trabalho necessário 

na produção dos gêneros de subsistência.” (Idem, pp. 98 e 99). Acreditamos que aqui há uma contradição 

como o que Fragoso vem afirmando. Questionamos, de que modo uma redução no tempo aplicado na 

produção da subsistência não iria promover uma maior extração de sobretrabalho que seria capaz de ser 

empregado no plantio de café? Fragoso não esclarece. Quem sabe desejasse expressar, conjecturamos, que 

um progresso técnico sobre as atividades de subsistência traria, por conseguinte, da mesma maneira, 

algum benefício para o cultivo de café. Sendo assim, existiria menos mão de obra escrava na plantação em 

questão; à vista disso, menos escravos estariam fornecendo excedentes a serem auferidos. Contudo, 

Fragoso não nos evidencia com clareza.  
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taxa de sobre-trabalho.”332 

 

  

Concluindo, Fragoso dirá que não havia, em uma fazenda de café (e 

acrescentamos: ao menos nas que ele pesquisou), um dualismo entre as culturas de 

alimentos e de exportação; e isso não acontecia apenas pelo mesmo padrão técnico 

utilizado no plantio das duas modalidades desses produtos. “A interpenetração” entre 

estas duas modalidades, deve ser de preferência investigada na própria realização do 

sobretrabalho. 

Em vista disso, Fragosos entende que a propriedade agrícola cafeicultora 

harmonizava em si as duas possibilidades existentes da agricultura extensiva (um 

ajustamento que resultou na transformação da própria agricultura extensiva, do uso do 

solo típico da região, apropriada à grande lavoura de exportação), que seriam: 1ª – o 

rodízio do solo da cultura de alimentos, de um lado; e 2ª – a utilização das matas, 

principalmente virgens, sem a obrigação do pousio, como terra para o plantio de café, de 

outro. Arranjo que acabava admitindo a presença de relações não capitalistas de 

produção na cafeicultura de exportação do Vale do Paraíba do XIX, em decorrência da 

diminuição dos custos e do tempo de trabalho acrescido na reprodução da lavoura. 

Finalizando, o autor trata do que concebeu como o “definhamento” do 

sistema agrário da economia de exportação, que se deu entre os anos de 1872 e 1920. 

Em primeiro lugar, buscou definir mais uma vez o que vem a ser uma “agricultura 

extensiva”, partindo, sobretudo, como já se assinalou, de autores marxistas. Em segundo 

lugar, tal definição foi efetuada em conformidade à necessidade metodológica de 

desenvolver a sua concepção – também apoiado nos Annales – de “sistema agrário”; 

uma vez que a estrutura agrícola por ele estudada no município de Paraíba do Sul no séc. 

XIX, notadamente a plantation de café, enquadrar-se no modelo extensivo. 

Na posse desses conceitos, Fragoso reproduz, minuciosamente, respaldando-

se em algumas amostras de certas unidades produtivas (propriedade cafeicultoras, 

lavouras de alimento não exportáveis, unidades mistas destas duas últimas, propriedades 

rurais de um modo geral, grandes ou pequenas, etc.), a estrutura e os mecanismos de 

funcionamento de seu objeto de estudo, apoiando-se em tabelas e alguns gráficos, por 

 
332Idem, p. 100.   
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ele elaborados a partir de consultas a documentos cartoriais (como inventários etc.), 

relatos de viajantes, dentre outros. Esforço realizado para que pudesse estabelecer as 

limitações, históricas, deste sistema agrário. 

Consoante a grandezas numéricas mensuradas ao longo de sua pesquisa, 

tendo em conta o desdobramento da agricultura em questão, foi-lhe permitido veicular 

de forma concreta as características fundamentais da totalidade estatística que indicava 

que o sistema caminhava em direção a seu esgotamento, ou “degradação”, de sua 

potencialidade produtiva: uma crise, a partir de finais do séc. XIX. 

 

 

“A repetição no tempo da reprodução extensiva do sistema agrário criaria 

progressivamente, na região de Paraíba do Sul, uma disjunção entre os dois 

movimentos que a formam. A esta situação chamaremos, de definhamento do 

sistema agrário. Em outras palavras, gradativamente a fazenda de café viria a 

sua capacidade de realização do segundo movimento do processo de 

reprodução ampliada, até chegar ao ponto de vivenciar apenas, devido à 

longevidade do café, uma reprodução anual que, no tempo, já possuía os seus 

limites. Por conseguinte, a própria forma de reprodução extensiva, a repetição 

em larga escala do sistema de uso da terra e das técnicas a ele 

correspondentes, levaria à ruína da agricultura do café na região.”333 

 

  

Era de se esperar, pelo descrito, que inevitavelmente esse sistema de 

utilização do solo arável, com o tempo, se esgotasse na região. Matas cedem às 

pastagens e cafezais, envelhecidos e não renovados, perdem progressivamente a sua 

produtividade. Este sistema, em que as matas substituíam a utilização de um maior 

tempo de lida na conservação da terra de lavoura, não tinha como único efeito o 

esgotamento do solo; a derrubada de matas igualmente alterava a estabilidade climática 

da região, como a ausência de chuvas em períodos em que elas são comumente 

aguardadas etc., e isso resultava em danos às culturas agrícolas em geral. Afora que no 

ápice deste processo agrícola extensivo, desmatamento, queimadas e chuvas torrenciais 

corroboravam, do mesmo modo, para a deterioração dos solos de um modo geral, como 

erosão etc. (sem igualmente se mencionar o surgimento de pragas como formigas etc., 

que causavam acréscimos de custos). A cada nova colheita ruim, evidência das 

intituladas “mudanças oscilatórias”, a degradação daquela técnica extensiva crescia; o 

que para Fragoso afiguraria, irrevogavelmente, como “as mudanças acumulativas e 

 
333Idem, p. 109.  
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direcionadas”.334 

Na soma desses elementos de “crise”, temos outra crise, a do escravismo – a 

começar em 1850 e tendo o fim da escravidão, em 1888, o seu momento mais marcante, 

obviamente. A escassez de braços obrigou a uma readequação dos elementos 

constituidores daquela agricultura extensiva; além do tráfico interno de escravos, para se 

tentar obter um maior número de trabalhadores para a lavoura, nota-se, como resultado, 

um desenvolvimento técnico do beneficiamento do café (com maquinário novo etc.) e 

em certos casos também dos alimentos, o que confirma a manutenção das técnicas 

extensivas, tendo em conta não se notar alteração alguma no trabalho da lavoura, além 

do beneficiamento.  

 

 

 

“Partindo ainda da racionalidade desse sistema agrário, deve-se perceber que 

se a mudança nas técnicas de beneficiamento representava uma diminuição do 

tempo de trabalho, o mesmo não ocorria com a mudança das técnicas na 

lavoura, na medida em que essa última representaria a incorporação de mais 

trabalho à terra e, portanto, um aumento do tempo de trabalho [que cremos 

que compensado, pelo o que diz o próprio Fragoso, pela produção pelo 

escravos de parte de seus alimentos etc.].”335 

 

 

Os valores de inversão em maquinário de beneficiamento não eram baixos, e 

somente alguns proprietários conseguiam investir, justamente os mais ricos; quer dizer, 

aqueles que ainda dispunham das condições que permitiam a reprodução extensiva de 

sua agricultura cafeicultora. Dito de outra forma, aqueles que ainda podiam usufruir ao 

menos de alguma percentagem razoável de matas virgens: “a possibilidade de se 

repetirem as técnicas agrícolas aparece como garantia para a mudança das técnicas de 

beneficiamento.”336 

A partir dos relatos que descobriu com sua pesquisa, Fragoso sustenta que a 

debilidade encontrada na cafeicultura do Vale de Paraíba do Sul Fluminense, no final do 

séc. XIX, sobretudo no município de nome homólogo, referia-se a uma crise estrutural, 

 
334“Mudanças oscilatórias” e “mudanças acumulativas e direcionadas”, são expressões que Fragoso as 

extraiu de Witold Kula, em que a primeira seria a estrutura de longo prazo e a segunda, de curto prazo. 

Idem, v. p. 114.  
335Idem, p. 116.   
336Idem, p. 117. Outro aspecto, de acordo com Fragoso, que proporcionou contenção de trabalho posto no 

plantio de café ocorreu em meados do séc. XIX, com a chegada das ferrovias, visto que o carregamento do 

café por mulas tomava um volume expressivo de escravizados.  
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inerente àquele padrão sistêmico, e não por alguma deficiência do produto café em 

relação à crise do escravismo (já que algumas autoridade de época, no final do XIX, 

expunham, por exemplo, que “o ubérrimo Valle do Parahyba se cobre de campos de 

criação e o café é perseguido pelo esgotamento da terra e pelas moléstias”337). Vai 

inteirar-nos, por exemplo, que apesar de a produção cafeicultora encontrar-se em plena 

depressão na região, anexando mais matas e mão de obra, precipita-se em direção a São 

Paulo. 

Pode perceber-se, a título de informação, que o efeito imediato desta 

transferência da fronteira cafeicultora (que é movediça, pois encontra à sua frente 

espaços “abertos” à expugnação), do Vale do Paraíba do Rio de Janeiro para o de São 

Paulo, é que ela correspondeu, numa relação diretamente proporcional, a uma contração 

de estrangeiros não africanos na primeira região e ao acréscimo destes na segunda 

(graças, notoriamente, à migração apontada). Desse contingente, foi o quantitativo 

masculino que, em números relativos, decresceu de forma mais aguda, especialmente no 

interior da faixa considerada mais produtiva naquele momento (de 16 a 40 anos); o que 

demonstrava certa baixa da produtividade da região. Concluindo, sendo assim, dirá 

Fragoso sobre este aspecto, que o processo de migração de fazendeiros e trabalhadores 

rurais em direção a São Paulo faz parte do processo produtivo da agricultura extensiva, 

em que se assentava a cafeicultura, e concomitantemente colaborava com sua 

reprodução. Da mesma maneira, menciona autoridades públicas do Rio de Janeiro que 

na época relatavam a falência do sistema, atribuindo responsabilidade à continuidade 

daquelas práticas, aconselhando que se alterasse para as técnicas intensivas. As 

autoridades lamentavam também a emigração na região fluminense; alegavam não ser 

necessária esta fuga, bastando que se fizessem os necessários investimentos em 

agricultura intensiva, para que o solo se recuperasse. Todavia, apesar disso tudo, Fragoso 

assinala que o sistema persistia, embora em decesso.338  

 

 

 
337Rio de Janeiro, Relatório da Secretaria de Obras Públicas e Indústrias 1895 (Nitheroy Tipographia 

Jeronymo Silva e Comp. 1895) p. 12. Apud idem, p. 124.  
338É inegável que não seria vantajosa tal opção. E aqueles homens (os agricultores que porventura 

resolvessem ficar no Vale do Paraíba Fluminense se utilizando de possíveis técnicas intensivas mais 

dispendiosas) sabiam disso, pois que iriam competir com uma agricultura cafeicultora extensiva em plena 

expansão para São Paulo. 
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“Na parte precedente insinuamos que, apesar do processo de esgotamento das 

matas e da crise da mão de obra, o sistema de uso da terra e as técnicas a ele 

correspondente continuariam a dominar a paisagem agrária da região. Isto é, 

apesar de diminuídas a sua capacidade de reprodução o sistema agrário 

perpassa a crise do trabalho escravo, persistindo em seu definhamento.”339 

 

 

Tentando fundamentar que o sistema, sim, mantinha-se mesmo em crise, 

procura evidenciar que suas futuras potencialidades, as matas virgens, progressivamente 

escassas e obviamente mais caras, definiam, confrontadas às terras cultivadas, o padrão 

de funcionamento da fazenda. Nas locações fundiárias agrícolas, por exemplo, o 

arrendatário, ou colono, só poderia derrubar as matas – o que era evitado por contrato – 

se o proprietário permitisse (ambos se comprometiam em mantê-las). Dessa forma era 

evidente para Fragoso que, ainda em crise, havia a manutenção do uso da terra cultivável 

de modo extensivo. Este padrão acabava estabelecendo qual procedimento contratual 

que proprietário e arrendatário contraiam (incluindo os outros tipos de contrato, como 

hipoteca da propriedade rural, em que a derrubada das matas, por exemplo, depreciava o 

preço do imóvel). O arrendatário mesmo pagando para utilizar a fazenda, estava restrito 

pelas necessidades e exigências daquele sistema agrícola.  

 

 

“Por esse contrato é revelado um tipo de arrendamento em que o arrendatário 

continua com o tipo de atividade precedente e a sua ação sobre a terra é 

limitada, sendo assim um pouco diferente daquele arrendatário-capitalista 

estudado por Marx; além disso as terras eram trabalhadas por colonos e não 

por trabalhadores assalariados.”340 

 

 

É provável que Fragoso estivesse a se referir ao que Marx explica no 

Capítulo 24, “A assim chamada acumulação primitiva”, do Livro I de O Capital, 

especificamente na seção 4, “Gênese dos arrendatários capitalistas”. Usando o caso 

emblemático e germinal do campo medieval inglês, durante a baixa idade média em 

diante, depois, resumindo, de esclarecer o processo de como camponeses e servos foram 

sendo obrigados a se tornarem livres, não sem pagarem o preço da expropriação dos 

meios de trabalho que lhes garantiam minimamente a sobrevivência, ou seja, livres de 

tudo para ingressarem na condição de um proletariado rural e assalariado (o papel do 

Estado nisso tudo etc.), Marx dá o passo a passo da conversão, em um percurso de 

 
339FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, 1983, p. 124.  
340Idem, ibidem, pp. 126 e 127.  
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muitas décadas, do, digamos, arrendatário mais primitivo, suas mutações, como de um 

elemento muito semelhante ao servo da gleba para um “meeiro” em relação ao lorde 

proprietário da terra, a um típico “arrendatário capitalista”, já a contar de finais do XVI. 

 

 

“No século XVI, a isso se soma um elemento de importância decisiva. 

Naquela época, os contratos de arrendamentos eram longos, frequentemente 

por 99 anos. A contínua queda no valor dos metais e, por conseguinte, do 

dinheiro, rendeu frutos de ouro ao arrendatário. Ela reduziu, abstraindo as 

demais circunstâncias anteriores expostas, o nível do salário. Uma fração 

deste último foi incorporada ao lucro do arrendatário. O constante aumento 

dos preços do cereal, da lã, da carne, em suma, de todos os produtos agrícolas, 

inchou o capital monetário do arrendatário sem o concurso deste último, 

enquanto renda da terra, que ele tinha de pagar, estava contratualmente fixada 

em valores monetários ultrapassados. Desse modo, ele se enriquecia, a um só 

tempo, à custa de seus trabalhadores assalariados e de seu landlord. Não é de 

admirar, pois, que a Inglaterra, no fim do século XVI, possuísse uma classe de 

‘arrendatários capitalistas’, consideravelmente ricos para os padrões da 

época.”341 

 

 

Percebe-se no interior desta citação, por exemplo, que “o sobretrabalho” de 

Fragoso, que aponta para o sistema agrário de Paraíba do Sul no XIX, não foi privilégio 

de seus grandes proprietários de escravos; muda-se uma condição jurídica, aqui e ali, 

uma adaptação, contingencial, dada pelas exigências do momento específico, e pronto, 

podemos presenciá-lo em outras circunstâncias: “... reduziu... o nível do salário. Uma 

fração deste último foi incorporada ao lucro do arrendatário...”. Contudo, apesar de 

inserido na mesma temática, não é este o traço mais importante que objetivamos atentar, 

no que diz respeito à comparação que Fragoso fez ao “arrendatário capitalista” de Marx. 

Fragoso, como acreditamos (pois acabamos de demonstrar acima), está 

separando o comportamento do “arrendatário não-capitalista” brasileiro de Paraíba do 

Sul, no XIX, do comportamento do “arrendatário capitalista” inglês, que surge a partir 

de finais da baixa idade média; quiçá, no interior da lógica capitalista, (ainda que utilize 

a expressão “um pouco diferente”) compara-os em termos de circunstâncias que os 

impele à irracionalidade / racionalidade econômica, respectivamente – mas, repetindo, 

no que diz respeito à lógica do capitalismo. Por contrato, o arrendatário de Paraíba do 

Sul não podia, a princípio, utilizar-se das matas no interior da fazenda derrubando-as 

para a lavoura, pois, por uma questão do mercado de terras daquele momento, o 

 
341MARX, Karl. O Capital... Vol. I, Livro I... op. cit., pp. 895 e 895 (itálico do autor).     
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proprietário temia que sua propriedade desvalorizasse.  

Pensemos, será que o caráter não capitalista dos arrendatários de Fragoso 

expressar-se-ia na diminuição de sua taxa de lucro? Uma vez que, para produzir, 

empregariam menos mão de obra no preparo do solo, se pudessem usar as matas. Em 

termos de marxismo, quando falamos de “lucro”, falamos de “mais-valia” (a famosa 

fórmula D-M-D’: dinheiro investido na produção – produzindo mercadorias – 

mercadorias vendidas por mais dinheiro do que o investido (que retorna ao produtor-

investidor), gerando o que a contabilidade denomina de “margem bruta” etc.). Sem 

entrar no mérito dos críticos de Marx de que a teoria valor-trabalho (que, dentre outras 

coisas, para Marx iguala, se se fala de valor, a mais-valia total ao lucro também total 

quando, por sua vez, fala-se em preço – ou seja, nas relações sociais: quando se pensa 

em valor, o lucro tem nele, oculto, a mais-valia, e, em contrapartida, quando se pensa em 

preço, a mais-valia apresenta-se como lucro) ficaria inviabilizada no momento em que se 

tenta, teoricamente ou na prática, a “transformação dos valores em preços”342, temos 

obrigatoriamente que falar de “valor” quando fazemos alusões às relações entre “terra”, 

“rendimento da terra”, “produtos e mercadorias da terra” etc., afinal Fragoso cita Marx 

para se dirigir a seu “arrendatário não-capitalista”. 

Estamos entendendo que Fragoso ao levantar este problema contratual do 

impedimento de utilização das matas pelo arrendatário, ao que tudo indica, acaba não 

tocando plenamente no ponto essencial para a discussão, que é a teoria do “valor” em 

Marx; além disso, teria de levar em consideração, igualmente, que o contrato que cita 

(criado para dificultar que se maculasse as matas dentro da propriedade arrendada) 

estava disciplinando uma necessidade de mercado muito objetiva às necessidades 

econômicas do proprietário. Também acreditamos, para uma configuração econômica 

geral do tipo de propriedade agrícola-fundiária que nasce com contrato citado por 

Fragoso, que seria necessária uma discussão contábil acerca da extração de mais-valia 

dos colonos não assalariados contratados pelos arrendatários.  

 
342Em sua vasta obra, sobretudo nos volumes da Crítica da Economia Política, Marx procura esclarecer a 

questão da conversão contábil da taxa de mais-valia em taxa de lucro principalmente no Livro Terceiro de 

O Capital (“O processo global de produção capitalista”), na Parte Primeira, “A transformação da mais-

valia em lucro e da taxa de mais-valia e taxa de lucro”, e na Parte Segunda, “Conversão do lucro em lucro 

médio”, principalmente no Cap. X, “Nivelamento, pela concorrência, da geral de lucro. Preços e valores 

de mercado. Superlucro”. 
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“A análise da propriedade fundiária em suas diversas formas históricas 

ultrapassa os limites desta obra. Só trataremos dela enquanto parte da mais-

valia produzida pelo capital cabe ao proprietário da terra. Supomos assim que 

o modo capitalista de produção domina, além da atividade fabril, a 

agricultura, isto é, que esta é explorada por capitalistas que de saída só se 

distinguem dos demais capitalistas pelo setor em que aplicam o capital e o 

trabalho assalariado mobilizado por esse capital. Para nós, o arrendatário 

produz trigo etc. como o fabricante produz fios ou máquinas. A suposição de 

o modo capitalista de produção se ter apoderado da agricultura implica que ele 

domina todas as esferas da produção e da sociedade burguesa, e que portanto 

existem em toda a plenitude as condições do sistema, tais como livre 

concorrência dos capitais, possibilidade de transferi-los de um ramo de 

produção para outro, taxa igual de lucro médio etc. Estudamos aqui uma 

forma histórica específica de propriedade fundiária, em que se transformou 

por influência do capital e do modo capitalista de produção a propriedade 

fundiária feudal ou a pequena economia camponesa de subsistência. Nesta, 

para o produtor imediato, a posse da terra se patenteia uma das condições de 

produção, a propriedade da terra, a condição mais vantajosa, condição para 

que seu modo de produção floresça. O modo capitalista de produção 

desapropria o trabalhador das condições de produção, e do mesmo modo na 

agricultura subtrai a propriedade ao trabalhador agrícola e subordina-o a um 

capitalista que explora a agricultura para conseguir lucro. Não nos atinge a 

objeção de que existiram ou existem ainda outras formas de propriedade 

fundiária e de agricultura. É uma carapuça que cabe aos economistas que 

tratam o modo capitalista de produção na agricultura e a correspondente forma 

de propriedade fundiária não como categoria históricas e sim eternas.”343 

 

 

Temos a manifestação, expressa na pesquisa de Fragoso, de uma forma 

peculiar que assumiu a adaptação do tipo de propriedade fundiária (“como categoria 

histórica”), de Paraíba do Sul no XIX, às contingências econômicas de seu 

espaço/tempo. 

Igualmente, temos um todo, queiramos ou não, formado a partir daquilo que 

se iniciou com a expansão marítima e comercial portuguesa – o que vamos ter no Brasil 

colônia só existiu a partir deste todo, não podemos fugir disso. O “carro-chefe” desta 

totalidade socioeconômica, e histórica, que é um processo, foi a necessidade de se 

auferir vantagens econômicas, fossem elas para garantir subjetividades aristocratizantes 

dos nobres do reino ou encher os bolsos de seus homens de negócios. Começa-se por 

plantations (e antes com formas de extrativismos), e delas, com o tempo, podemos ter 

inúmeras “ramificações” de atividades econômicas, agrícolas, da pecuária, extrativistas 

vegetais ou minerais etc. Este “começa-se”, evidentemente, estava atrelado ao comércio 

 
343MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política – Livro III: o processo global de produção 

capitalista, vols. 4, 5 e 6, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 1067 (itálico do autor e 

sublinhares nossos).   
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externo. Contudo, como mostrará Fragoso e, antes dele, inúmeros autores, pessoas foram 

estabelecendo-se aqui desde a chegada dos portugueses (que se misturaram a outras 

etnias, história que todos já conhecemos) e, igualmente, estabelecendo, como era de se 

esperar, numerosas relações sociais, dentre elas o comércio etc.; e as propriedades 

fundiário-agrícolas arrendadas no XIX que, por contrato, procuravam salvaguardar 

ativos econômicos que o mercado de terras considerava valiosos, é uma das 

manifestações, no tempo, do desenvolvimento de nossa história econômica pré-

republicana. Até porque: 

 
 

“Portanto, o trabalho não é a única fonte de valores de uso que ele produz, a 

única fonte de riqueza material. O trabalho é o pai da riqueza material, como 

diz William Petty, e a terra é a mãe. 

Passemos, então, da mercadoria, como objeto de uso, para o valor-

mercadoria”.344 

 

 

A terra virgem não tem valor, no sentido de valor de troca (e isso em Marx é 

um pleonasmo), pois não tem nela trabalho, ação humana produtiva. Mas poderá ter 

valor de uso. Nos casos tratados por Fragoso em Paraíba do Sul, sobretudo na segunda 

metade do séc. XIX, podemos pensar o seguinte como um exercício hipotético: se se tem 

uma propriedade fundiária toda ela composta, somente, de mata virgem, no caso do 

contexto estudado por Fragoso, ela terá valor de uso, e poderá ir ao mercado, seu 

proprietário alienará seu valor de uso a um terceiro, mediante dinheiro. Mas se esta, ao 

contrário, não for a opção, se se derruba a mata para queimada (também aproveitando as 

madeiras de maior porte para a estrutura da fazenda etc.), pensando em tornar o solo 

mais favorável ao plantio, então esta mata é matéria-prima para a composição de capital 

constante que é o solo que será utilizado para a produção. 

Resguardar as matas virgens, ainda que nos pareça, por exemplo, menos 

produtivo do que as técnicas intensivas de preparação do solo, era um mecanismo de 

valorização da terra, fosse para baratear a produção, naquele contexto (em que a mata 

servia como matéria prima da estrutura do solo enquanto capital constante – assim como 

o ferro é matéria prima na composição da estrutura de uma máquina –, e nele aplicava-se 

a mão de obra escrava, o valor-trabalho), fosse para garantir um maior preço no mercado 

 
344MARX, Karl. O Capital... Vol. I, Livro I... op. cit., p. 142. 
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enquanto o valor de uso. Eram contingências específicas, no espaço-tempo, de nosso 

sistema socioeconômico, adaptando a conjuntura econômica local a dimensionamentos 

geoestruturais mais amplos, em termos de economia luso-portuguesa ou do comércio 

Atlântico como um todo, no mínimo. 

E dentro desta adaptação, interna, do sistema produtivo às contingências da 

relação entre região e as transformações do capitalismo, Fragoso foi caracterizando 

como o declínio da produção cafeeira na região, vinculada ao uso extensivo, e por isso a 

escassez de matas virgens, vai proporcionando, pouco a pouco, a introdução da pecuária 

bovina, cercado por capoeiras etc.; apesar disso, em muitas páginas e com muitos dados 

numéricos de um pequeno número de propriedades (utilizando-se, ao que parece, de 

técnicas de amostragem), retrata com exatidão as ocorrências, neste processo, da 

permuta de relevância das matas virgens pelas capoeiras etc. No valor nominal total da 

propriedade agrícola, as matas virgens começavam a perder em importância para as 

capoeiras; já que aquelas estavam, por incontestáveis razões, desaparecendo. Além 

disso, as capoeiras, no futuro esgotamento total das terras plantadas com café, poderiam 

remediar a falta de terras não cultivadas (em que a enxada mantém sua importância e 

predominância em relação ao arado, exemplifica-nos Fragoso). Contudo, de todo modo, 

vemos como axiomático que os alqueires de terras virgens, existentes até aquele 

momento, valessem muito mais do que qualquer outro que existisse no imóvel rural.345 

 

 

“O capital pode ser fixado à terra, a ela incorporado, em caráter mais ou 

menos transitório – o que se dá com as melhorias de natureza química, 

adubação etc. – e em caráter mais ou menos permanente, como acontece com 

os canais de drenagem, as obras de irrigação, de terraplanagem, as 

construções para a exploração rural etc. Noutra obra já chamei o capital 

incorporado à terra de capital-terra. Situa-se na categoria de capital fixo. O 

juro pelo capital empregado na terra e pelas melhorias que ela assim adquire 

como instrumento de produção pode integrar a renda que o arrendatário paga 

ao proprietário, mas que não faz parte da renda fundiária propriamente dita, 

 
345

Fragoso demonstra, nos principais aspectos destas alterações, a ocorrência, citando caso parecido, do 

arado em algumas propriedades nos primeiros anos do séc. XX (e para outras ferramentas que poderiam 

fomentar a produtividade do solo, da mesma maneira não se encontravam em numerosa quantidade). 

Parece valer-se desta constatação para comprovar, dentre outras cosias, que ainda em crise, com as matas 

desaparecendo, a técnica extensiva perseverava; porém, isso não ficou muito evidente no que escreveu. 

“Por último, no recenseamento de 1920, na parte referente aos instrumentos de trabalho agrícolas, de 711 

estabelecimentos recenseados, 173 (24,3%) possuíam arados, 62 (8,7%) grades, 12 (1,7%) semeadeiras, 13 

(1,8%) cultivadores, 3 (0,4%) ceifadores e 1 (0,1%) trator. Sendo que, 538 dos 711 estabelecimentos, não 

utilizavam nenhum destes instrumentos agr0ícolas, o que representava 75,7% do total” (FRAGOSO, J. L. R. 

Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 128).”   
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paga por utilizar-se a terra como tal, seja ela virgem ou cultivada. Num estudo 

sistemático da propriedade fundiária, o que está fora de nossos planos, essa 

parte da receita do proprietário deveria ser objeto de tratamento 

pormenorizado. Aqui bastam algumas palavrar sobre o assunto. O arrendatário 

faz todos os investimentos de caráter mais transitório, exigidos na agricultura 

pelos processos normais de produção. Esses investimentos – como o próprio 

cultivo da terra, se efetuado de maneira algo racional, não se reduzindo 

portanto ao esgotamento brutal do solo, como faziam os antigos senhores 

americanos de escravos, e contra isso os proprietários das terras estipulam 

cláusulas no contrato – melhoram o solo, aumentam a produção e 

transformam a terra de simples matéria em capital-terra. Sendo a mesma a 

qualidade natural, a terra cultivada vale mais que a inculta. O arrendatário 

também fornece em parte e em certos ramos, muitas vezes, totalmente, os 

capitais fixos de caráter mais durável, que levam mais tempo para se desgastar 

e são incorporados à terra. Mas, logo que se vence o prazo do arrendamento – 

esta é uma das razões por que com o desenvolvimento da produção capitalista 

o proprietário da terra procura encurtar o mais possível o prazo do 

arrendamento –, as melhorias incorporadas ao solo passam a pertencer ao 

proprietário dele, como acidente inseparável da substância, o solo.”346  

 

 

Uma leitura algo precipitada desta citação acima, do Livro III de O Capital, 

pode sugerir uma confirmação marxista ao pressuposto de Fragoso de que em Paraíba do 

Sul do XIX o sistema econômico escravista era, pura e simplesmente, uma modalidade 

“não-capitalista” de extração do “sobretrabalho”. Contudo, se concebermos os exemplos 

empíricos utilizados por Marx em suas exposições analíticas como “categorias” 

históricas, relacionados às suas sociedades, e não como elementos eternos, no espaço-

tempo, podermos verificar, sem esforço algum, por exemplo (e dentre várias outas 

coisas), que (1) as matas virgens quando derrubadas podiam fornecer, como já foi dito, 

alguns elementos à estrutura física da propriedade, contribuindo “em caráter mais ou 

menos permanente”; e (2) que quando, também após queimada, era incorporada ao solo 

para que este tivesse os nutrientes necessários ao plantio da lavoura, fixava, neste capital 

fixo, portanto, um “caráter mais ou menos transitório” (porque tanto os adubos químicos 

como os naturais expiram bem mais rápidos do que a própria terra em que são aplicados, 

obviamente). 

“Noutra obra [A Miséria da Filosofia] já chamei o capital incorporado à terra 

de capital-terra. Situa-se na categoria de capital fixo.” Mas a terra virgem é capital? Se 

simplesmente ocupada, não. Todavia, para derrubá-la, extrair as madeiras maiores (para 

compor a estrutura física) e queimá-las, aplica-se trabalho, mão de obra, atividade 

 
346MARX, Karl. O Capital... Livro III... op. cit., p. 1072.  
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humana física para fins econômicos etc.; então, aquilo que sobrou desta mata pela mão 

humana, e agora faz parte de um solo pronto para o plantio, tem valor-trabalho. Isso 

acontecia, sem nenhum embaraço, no auge da exploração daquele sistema econômico; e, 

em seu “definhamento”, quando se procurava preservá-la por contrato (e este é 

simplesmente um instrumento, racional, que no caso dos arrendamentos constrói 

possíveis acordos entre os diferentes interesses econômicos, que para os proprietários de 

Marx, era a necessidade de se evitar o “esgotamento brutal do solo”, e para os de 

Fragoso, o das matas virgens), não significava uma existência in natura ad infinitum, 

mais cedo ou mais tarde seria consumida. Ou ainda, se comprada, como parte integrante 

de uma propriedade qualquer, o capital-dinheiro utilizado na aquisição, que se torna um 

investimento, em algum momento de sua origem foi o resultado de valor-trabalho, direta 

ou indiretamente etc. 

Sem sombra de dúvidas, este excelente trabalho de Fragoso de 1983 teve o 

mérito de demonstrar quais as características, a princípio, não capitalistas da produção 

agrícola das unidades rurais de Paraíba do Sul no séc. XIX, sobretudo. Todavia, dentro 

de uma visão holística de suas relações de produção, as características não capitalistas 

juntam-se a tantas outras tipicamente mercantis e com potencial, em algum momento, de 

gerar acumulação para algum agente social envolvido, direta ou indiretamente, e que de 

um modo ou de outro travou com o evento socioeconômico da produção agrícola da 

região uma relação endógena ou exógena. No todo, então, o que aconteceu na economia 

de Paraíba do Sul no XIX foi um processo de produção que esteve de algum modo 

relacionado – adaptando-se, enquanto evento local – às manifestações do modo de 

produção capitalista; houve, reiterando, obtenção de lucro e acumulação de capital por 

alguns agentes envolvidos neste processo. 

No que se refere, reiterando, ao complexo formado por capoeiras e pastos de 

uma dada propriedade, Fragoso, avançando em sua análise, dirá que este complexo, do 

séc. XIX para o XX, em termos de valores relativos, tinha um preço maior do que o dos 

alqueires de café cultivados na mesma propriedade. Todavia, não nos particulariza os 

percentuais destes preços ou valores separadamente de acordo com sua natureza, isto é, 

na proporcionalidade que pastos ou capoeiras tinham, cada um deles, no todo que seus 

valores juntos formavam. Pode se presumir, contudo, levando em consideração o que diz 

Fragoso, que capoeiras, cotejadas aos pastos, tinham um valor maior, pois que a 
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primazia enquanto atividade econômica pertencia ao café e não ao gado. Agora, se por 

uma razão qualquer não mencionada for o inverso, ou ainda, se os preços se equivaliam, 

é plausível que se possa refutar sua afirmação, feita anteriormente, de que a região 

estudada padeceu de um atraso provocado pela troca da agricultura extensiva de 

exportação por uma pecuária bovina, igualmente extensiva e voltada para mercado 

doméstico. 

Para o contexto de pós-escravidão, na virada do XIX para o XX, afirma, por 

exemplo, que a notável presença das culturas de alimentos junto ao café no interior de 

uma mesma propriedade (um possível exemplo de “fazenda mista”, demonstrado acima, 

ou em processo de se constituir com o tempo tais unidades produtivas), indica não só a 

persistência daquele sistema agrário, principalmente encontrando-se a cafeicultura em 

decadência (já que o sistema ainda era extensivo e necessitava das quase assoladas matas 

e, sendo assim, dependente igualmente de capoeiras etc.), como também sua 

incapacidade de fazer o que Fragoso entende como o 2º movimento de reprodução do 

sistema (“mais longo no tempo, consiste propriamente na reprodução, seja simples, seja 

‘ampliada’, da fazenda”347), que seria no mínimo a sua manutenção, apoiada em larga 

escala na exportação do café; é o que ele esclarece como sendo “um processo de 

disjunção entre o primeiro [da unidade produtiva anualmente] e o segundo movimento 

de seu ciclo de reprodução.”348 

 

 

Comecemos, portanto, pela reprodução simples do capital produtivo, na qual, 

conforme visto no primeiro capítulo, são pressupostos circunstanciais 

invariáveis e a compra e venda das mercadorias pelo seu valor. O mais-valor 

inteiro entra, com base nessas premissas, no consumo pessoal do capitalista.349 

 

 

É na leitura do que Marx assevera-nos acerca de “O ciclo do capital 

produtivo”, no Cap. 2 do Livro II de O Capital350, que podemos verificar que o capital 

 
347FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 75.  
348Idem, ibidem, p. 133.  
349Marx, Karl. O Capital... Livro II... op. cit., p. 204.   
350Idem, ibidem, pp. 202-238. Acerca de eventuais advertências (adiantando-nos a possíveis críticas) de 

que Marx neste capítulo trata da produção industrial, e que, portanto, não nos caberia citá-lo para o 

sistema agrário de Paraíba do Sul no XIX, podemos reproduzir esta passagem de O Capital, Livro I (já 

citada aqui inclusive): “A análise da propriedade fundiária em suas diversas formas históricas ultrapassa 

os limites desta obra. Só trataremos dela enquanto parte da mais-valia produzida pelo capital cabe ao 

proprietário da terra. Supomos assim que o modo capitalista de produção domina, além da atividade fabril, 
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produtivo, de um modo geral, tem um ciclo cujas periodicidades de suas etapas 

cumprem o papel de reiteração deste mesmo capital. Não apenas, contudo, a produção 

ou a sua reprodução, mas igualmente a periodização da mais-valia. Em uma produção 

em larga escala voltada para a venda de seu produto, ou seja, quando este se transmuta 

em mercadoria que terá valor de uso a um terceiro, e mesmo em se tratando de um 

mercado interno, mas sobretudo guardando este alguma relação com um mercado 

externo que de alguma forma o contém, em que o lucro e a acumulação de algum modo 

já orienta as ações de uma parte considerada de seus agentes, temos para o conjunto 

desta produção, como também para as suas unidades formadoras, um comportamento 

sistêmico, que tende a ser cíclico quanto a sua existência. 

Dentro deste processo sistêmico e cíclico, a acumulação de capitais 

(chamemos ela, talvez por uma opção teórica, de “primitiva” ou não351), em um sistema 

escravista e exportador, é necessária à manutenção e ampliação do processo gerador de 

valores de uso de onde partiu – como em todos os sistemas produtivos tocados de 

alguma maneira pelo modo de produção capitalista. E tal particularidade deste processo 

produtivo ocorre exatamente por ele ser capaz de empregar mais capital. Capital 

dinheiro, no caso da manutenção do processo (“reprodução simples”), ou capital 

constante, quando se busca expandi-lo com o tempo (“reprodução ampliada”). Porém, 

acumulação não é algo só derivado do processo produtivo e de sua obtenção de mais-

valia, como um resultado ou consequência somente, é mais do que isso; é uma relação 

de produção, e como tal, é da mesma maneira uma relação social no interior das 

unidades do sistema econômico a que pertence. 

 
a agricultura, isto é, que esta é explorada por capitalistas que de saída só se distinguem dos demais 

capitalistas pelo setor em que aplicam o capital e o trabalho assalariado mobilizado por esse capital. Para 

nós, o arrendatário produz trigo etc. como o fabricante produz fios ou máquinas... (Idem. O Capital... Livro 

III... op. cit., p. 1067). Claro, ainda persistirão objeções, pertinentes, inclusive. Contudo, perguntamo-nos: 

que sistema é este que existiu, por exemplo, no período colonial brasileiro, calcado no trabalho escravo, na 

grande propriedade e voltado para o comércio externo? Se não capitalista, tratou de um sistema escravista, 

aos moldes da antiguidade europeia? Ou feudal, como na idade média? Sabemos que não. Não entraremos 

na profunda polêmica de enquadrar o nosso escravismo em algum tipo de “modo de produção”. Contudo, 

este sistema se relacionou de forma consistente com o capitalismo que se formava na Europa, cabendo, 

então, para sermos resumidos, a observação de Marx acima, nesta nota.       

351Afinal Marx, no Cap. 24 do Livro I de O Capital (Idem. O Capital... Livro I...  op. cit.), refere-se a ela da 

seguinte maneira: “A assim chamada acumulação primitiva”. Se repararmos bem, a “assim chamada” 

retira dele, Marx, a autoria do termo, remetendo-a a “terceiros”, o que pode enfraquecer a ideia central que 

carrega esse título, dando a entender que toda a acumulação de capitais é acumulação de capitais, ou do 

contrário, não é acumulação simplesmente.   
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Marx destrinchou-nos o funcionamento das relações sociais no interior do 

processo produtivo capitalista. Que a exploração do proprietário do capital sobre o 

produtor direto, o trabalhador, fornece àquele um acúmulo de capital que tende, se tudo 

correr bem à lógica individual do capitalista, a se avolumar constantemente no tempo. 

Todavia, para que a tendência se confirme, o processo precisa, obrigatoriamente, ser 

cíclico; ou seja, o capital, envolvido fisicamente pelo produto-mercadoria (que antes era 

D), passa pelos portões da unidade produtiva (como M) já precisando voltar (como D’); 

uma parcela retorna enquanto capital-dinheiro necessário à sua reiteração em curto 

prazo, e outra para seu desenvolvimento e expansão no longo prazo, como os 

investimentos em capital constante etc. 

A capacidade deste processo de realizar toda esta dinâmica de reprodução, 

simples e ampliada, e acumulação no tempo, tem como fundamento o mecanismo 

gerador de mais-valia (cuja extração do trabalhador é o que tipifica a exploração 

capitalista da dos demais modos de produção), ou seja, o lucro, o excedente do trabalho 

para além do salário consubstanciado em dinheiro, em que, como sabemos, exige que o 

trabalhador seja livre e venda sua força de trabalho aos proprietários dos meios de 

produção (dois agentes, e polos distintos, que se encontram no mercado). Trata-se de 

uma relação social, de bases técnicas-operacionais ou instrumental-mecanizada, que é a 

mais-valia relativa, ou arrancada de forma mais visceral ou mesmo violenta, como o 

desrespeito às regras e normas que estabelecem, por exemplo, a carga horária de 

trabalho etc., mais-valia absoluta. Esta extração de mais-valor não paga precisa estar em 

movimento contínuo de crescimento da razão média entre quantidade do que produz o 

trabalho e o tempo empregado para esta produção. Não importando, sendo livre o 

trabalhador, se produz trigo ou eletrodomésticos, ou seja, se na produção agrícola, rural, 

ou tipicamente fabril, sobretudo urbana. 

Como já foi dito, Fragoso tem o mérito não só de ter esclarecido o caráter 

não-capitalista, stricto sensu, da produção do sistema agrário de Paraíba do Sul no XIX, 

como, da mesma maneira, demonstrou-nos os pormenores mais íntimos de seu 

funcionamento. Contudo, entendemos este sistema como já tocado de alguma maneira 

pelo modo capitalista de produzir. Seja pela relação interna com a indústria que começa 

a surgir no Sudeste, a começar pelo Rio de Janeiro (“o desenvolvimento desigual e 

combinado”, já aqui mencionado), seja pela articulação com o mercado internacional 
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liderado na Europa pela Inglaterra. O sistema escravista da região, a partir de suas 

unidades agrícolas de grande porte e voltado para a exportação, tinha um intrincado 

funcionamento no qual essas unidades relacionavam-se às pequenas unidades agrícolas, 

tipicamente no padrão de “fazendas mistas”, voltadas para o abastecimento local, 

incluindo o de outros municípios da região, bem como o comércio da capital etc.   

A reiteração econômica e periódica do processo produtivo, que no caso de 

Paraíba do Sul de Fragoso estamos entendendo igualmente, repetindo, como sistêmica e 

cíclica, foi analisada por Marx inicialmente como “reprodução simples”, na qual o valor 

e a mais-valia tendem a ficar quase inalterados (“O mais-valor inteiro entra, com base 

nessas premissas, no consumo pessoal do capitalista”), como base, posteriormente, para 

a análise da “reprodução ampliada”, da qual pode resultar, ou não, a composição 

orgânica do capital, pois esta é a composição técnica do capital traduzida em valores, ou 

seja, “A razão entre a massa dos meios de produção e o trabalho necessário para pô-los 

em ação”.352 

 

 

“Quanto à relação lavoura-beneficiamento nota-se que, tanto na fazenda 

Cachambú (com exceção para 1880) como na ‘Bom Sucesso’ os gastos são 

maiores para a manutenção dos maquinismos de beneficiamento do que na 

reposição dos instrumentos de trabalho e ‘insumos’ na lavoura. Na primeira 

fazenda, o custo médio com a lavoura é de 3,6% e com o beneficiamento de 

16% do total das despesas; nesse último item, consideramos as despesas que a 

fazenda realiza na compra e importação da máquina de beneficiamento 

Ligerwood, contudo esses gastos são ‘extras’, fugindo deste modo à 

reprodução anual. Enquanto que na segunda fazenda, as despesas médias 

foram respectivamente 2% e 20,5%.”353 

 

 

Fragoso entende que o aumento da “composição técnica” do capital (apesar 

de Fragoso não utiliza estes conceitos de Marx, “técnica” e “orgânica”, para a 

composição e decomposição analítica das partes que constituem a formação do capital 

produtivo) existente no beneficiamento (que obviamente aumenta o lucro dos 

proprietários daquelas unidades produtivas), em relação ao instrumental utilizado 

diretamente na lavoura (onde o machado, a foice e, sobretudo, a enxada, por exemplo, 

substituem o arado, que tem mais valor agregado), como uma confirmação da 

 
352V. MARX, Karl. O Capital... Livro I... op. cit., cap. XXV; e idem, O Capital... Livro III... op. cit., cap. 

VIII.  
353FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrárias... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, pp. 71 e 72. 
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persistência do sistema extensivo que se estendeu no tempo, mesmo em crise.  

 

 

“Um outro exemplo, além do já exposto, sobre a dissonância entre lavoura e 

beneficiamento é demonstrada pelas contas da fazenda Cachambú. Em 1882, 

essa fazenda importou da Inglaterra, ao preço total de 5:395$720, uma 

máquina Ligerwood, o que sem dúvida significava um avanço nas técnicas de 

beneficiamento tendo em vista os velhos métodos representados pelo ‘pesado 

engenho de pilões’. Contudo, nessa mesma fazenda, nos dois anos precedentes 

encontramos um outro tipo de despesas, essas ligadas diretamente à lavoura. 

Isto é, são contratados trabalhadores livres para fazerem derrubadas de matas, 

ao mesmo tempo em que se gasta (em dois anos) 293$500 na aquisição de 8 

machados, 6 foices, 3 cavadeiras e 130 enxadas (quadro nº 10). A combinação 

dessas duas despesas é reveladora do sistema de uso da terra mediante o qual 

era realizada a produção agrícola que depois seria beneficiada pela 

‘Ligerwood’. Não nos parece, portanto, que o sistema de uso da terra tenha se 

modificado, acompanhando a ‘Ligerwood’.”354 

 

 

De todo modo, as fazendas em questão produzem café, tem no interior físico 

do empreendimento, ao que parece, mais de um setor que comportam atividades um 

tanto quanto diferenciadas, que vão da derrubada da mata ao beneficiamento final do 

produto, como, por exemplo, o descascamento das sementes depois de secas, passando 

pelo plantio e colheita da cultura etc. Processos racionais que buscam ganhos 

econômicos em uma única atividade. Então, se pensarmos a unidade produtiva como, 

rigorosamente, uma unidade produtiva, e ainda que Fragoso considere como “extras” os 

gastos com maquinário, estaremos diante de um processo em que um menor custo em 

relação ao cultivo (incluindo o sobretrabalho extraído do produtor direto) gera um 

excedente que possibilita ao proprietário um investimento em capital constante, típico de 

um processo de “reprodução ampliada”, o que vai possibilitar acumulação e vice-versa. 

As unidades da produção agrária de Paraíba do Sul no XIX passaram, 

regularmente, por processos de reprodução simples e ampliada, ou os primeiros e 

segundos movimentos de reprodução caracterizados e denominados por Fragoso; porém, 

esses “movimentos” só foram possíveis porque do primeiro para o segundo processo de 

reprodução houve um ganho de produtividade, expresso pelo aumento da “composição 

técnica” do capital relacionada ao beneficiamento, custeado pelos gastos “extras”. E o 

conteúdo destes “extras” de Fragoso vamos encontrá-lo repousado justamente naquilo 

que o proprietário conseguiu acumular. Contudo, ao passo que uma das principais 

 
354Idem, ibidem, pp. 89 e 90.  
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finalidades da acumulação é o incremento da produtividade, o expediente para seu 

sucesso move-se na direção de se obter crédito.355 

 

 

“Por outro lado, essa situação de ‘crise’, em 1881, pode ser retratada pelos 

números de hipotecas de Paraíba do Sul no Banco do Brasil em 1881. Nesse 

ano, das 341 hipotecas rurais do Rio de Janeiro, 32 (10,19%) eram de Paraíba 

do Sul. Essas hipotecas correspondiam a 34 fazendas, 10% do total, e a uma 

soma de empréstimos de 1:763:315$880, isto é, 9,15% do total dos 

empréstimos concedidos. Paraíba do Sul, neste momento, aparecia como a 

quinta cidade (de 27) da Província em volume de financiamentos rurais 

concedidos pelo Banco do Brasil. 

(...) 

Manuel Ribeiro do Val, referindo-se à ‘facilidade’ do fazendeiro em levantar 

recursos financeiros e à melhoria dos transportes, afirma que: ‘hoje com 

facilidade se levantam capitais no Banco do Brasil a 6% a juros e 

amortizações fáceis; os meios de transporte são muito mais rápidos e 

econômicos, e o café que até 1850 se vendia a 3$500, hoje rende e sustenta-se 

a 10$000, vantagens todas estas em favor do lavrador, que no entanto não tem 

procurado melhorar sua lavoura na parte produtiva que é a essencial, 

empregando unicamente seus esforços na parte mecânica que diz respeito ao 

preparo do café’.”356 

 

 

Obviamente, não se trata aqui de dizer que se estava diante de “um avançado 

sistema de crédito” (e não queremos, igualmente, traçar especulações teóricas acerca de 

um possível, ou não, “pré” ou “protocapitalismo financeiro” no Brasil do XIX); contudo, 

além das “tradicionais” fontes de financiamento, como as instituições religiosas, as casas 

comissárias e os grandes comerciantes da corte, com a Lei de Terras e o Código 

Comercial, ambos de 1850, e a Lei Hipotecária de 1864-65, as relações entre os 

proprietários e as instituições de crédito ganham racionalidade e são facilitadas devido as 

garantias de propriedade alcançadas com estas legislações específicas – em resumo, 

documentos de registros cartoriais passam a endossar as hipotecas, garantindo o crédito 

etc.357 Reiterando, não é nosso intuito discorrer sobre a História do mercado de capitais 

 
355“No Livro terceiro de O Capital, Marx analisa a acumulação do ponto de vista da DISTRIBUIÇÃO (e da 

redistribuição) da mais-valia e do capital. Nas etapas iniciais de desenvolvimento, a base de acumulação 

está na concentração do capital. Em etapas posteriores, a centralização (ver CENTRALIZAÇÃO E 

CONCENTRAÇÃO DO CAPITAL) é o método predominante, pelo qual é organizado o uso de quantidades cada 

vez maiores de capital. Isso pressupõe um avançado sistema de crédito. Enquanto o objetivo da 

acumulação é o aumento da produtividade, o mecanismo para a sua realização opera por meio de acesso 

ao crédito.” (BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista... op. cit., p. 2 – todos os 

destaques são do autor).  
356FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, pp. 109, 112 e 118 – 

aspas do autor. 
357Para o caso da cafeicultura do Vale do Paraíba do São Paulo, segundo o economista e professor da 

Universidade de São Paulo Renato Leite Marcondes, em sua tese de doutorado defendida na mesma 
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durante o Império do Brasil358, mas que minimamente existiam as condições para que 

empréstimos fossem contraídos e com eles os cafeicultores aplicassem em capital fixo 

do setor beneficiamento dentro da unidade produtiva, aumentando seus ganhos 

econômicos, isso é uma realidade demonstrada pelo próprio estudo de Fragoso.   

 

 

“Com o desenvolvimento da maquinaria e da produção mecanizada, O 

PROCESSO DE TRABALHO é continuamente transformado pelos esforços do 

CAPITAL de aumentar a MAIS-VALIA... A mecanização permite a produção de 

uma quantidade maior [de] valores de uso por trabalhador num mesmo 

período de tempo determinado, o que significa que o VALOR de cada VALOR 

DE USO produzido diminuiu. Mas a produção de mais valores de uso só pode 

ocorrer se houver aumento da quantidade relativa de meios de produção que 

um trabalhador, num tempo determinado, transforma em produtos, o que por 

sua vez, significa uma redução do número de trabalhadores necessário por 

unidade de meios de produção para levar a termo uma determinada produção. 

No capitalismo, um aumento de produtividade implica sempre uma redução 

do número de trabalhadores em relação aos meios de produção com os quais 

trabalham.”359 

 

 

As matas intocadas representavam ao sistema da grande produção agrícola 

cafeicultora de Paraíba do Sul, estudado por Fragoso, a possibilidade concreta, 

demonstrada por ele mesmo, de redução de mão de obra, fosse diretamente no cultivo ou 

indiretamente no beneficiamento. Não seria racional aplicar os ganhos “extras”, ou os 

capitais adquiridos por empréstimos, no preparo do solo, como no caso da agricultura 

intensiva, porque os outros produtores não fariam o mesmo (obviamente quem o fizesse 

 
instituição em 1998 (MARCONDES, Renato Leite. A Arte de Acumular na Gestação da Economia Cafeeira: 

formas de enriquecimento no Vale do Paraíba paulista durante o século XIX. São Paulo: FEA-USP, 1998 

– tese de doutorado), o financiamento hipotecário, juntamente com as instituições bancárias, dentre outros, 

foram importantes instrumentos do desenvolvimento da produção cafeeira na região na 2ª ½ do XIX: “O 

crédito assumiu um papel fundamental na formação da economia cafeeira no vale do Paraíba durante o 

século XX... Os empréstimos permitiram aos cafeicultores um significativo acréscimo nas suas inversões 

para a produção do café”. (idem, ibidem, p. 175).   
358Sobre o crédito agrícola no séc. XIX brasileiro, principalmente no Sudeste, v. ainda: ALMICO, Rita de 

Cássia da Silva. Dívida e Obrigação: as Relações de Crédito em Minas Gerais, sécs. XIX/XX. Niterói: 

UFF/ICHF/PPGH, 2009 – tese de doutorado. GUMIMARÃES, Carlos Gabriel. O Império e o crédito 

hipotecário na segunda metade do século XIX: os casos do banco Rural e Hipotecário do Rio de Janeiro e 

do Banco Comercial e Agrícola na década de 1850. In: MOTTA; Marcia Maria M. & GUIMARÃES, 

Elione (orgs). Campos em disputa: história agrária e companhia. São Paulo: AnnaBlume; Núcleo de 

Referência Agrária, 2007, pp. 13-40. PELÁEZ, Carlos Manuel & Suzigan, Wilson. História monetária do 

Brasil: análise da política, comportamento e instituições monetárias. 2ª ed. Brasília, Ed. da Universidade 

de Brasília, 1981.    
359BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista... op. cit., p. 102 – as expressões em 

versalete são do autor. E também podemos pensar que se o grande proprietário estava sempre repondo seu 

contingente de trabalhadores escravos, em contrapartida, conforme o próprio Fragoso demonstrou, o 

tempo de trabalho desta mão de obra na lavoura é menor do que se estivesse optado por uma agricultura 

intensiva. 
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perderia na média geral da repartição dos ganhos, quando a mais-valia, ou sobretrabalho, 

vira lucro), tendo em vista a possibilidade de se consumir as matas, mesmo estas ficando 

escassas a cada ciclo. 

Com a escassez das matas no Vale do Paraíba Fluminense, as técnicas 

intensivas poucos ou nada serviriam como solução, pois caso um ou mais produtores 

resolvessem aplicá-las, os possíveis ganhos de produtividade não conseguiriam, por 

exemplo, compensar ou competir com o a produção cafeicultora do Vale do Paraíba 

Paulista, em plena expansão sob os moldes extensivos, os custos destes seriam menores 

em relação a seus concorrentes fluminenses, devido a fronteira aberta em direção à mata. 

Além do mais, há uma questão que a técnica agrícola intensiva não resolve. No que diz 

respeito, por exemplo, ao quantitativo de valores de uso produzidos, ela só garante, a 

princípio, com seus adubos químicos ou orgânicos etc., a manutenção da produção 

anual, ou seja, a reprodução simples, se se quer um aumento expressivo de unidades 

produzidas, terá de se investir em mais técnicas e equipamentos etc. (todos eles com 

valor-trabalho agregado, obviamente) que aumente a produtividade, aumentando 

também os custos; contudo, há um limite para isso, que é o tempo do desenvolvimento 

da indústria química, por exemplo. Portanto, uma reprodução ampliada, que se ganha 

com o tempo, obrigatoriamente exigiria uma expansão física da área de plantio etc. 

Desta forma, todavia, João Fragoso procurou demonstrar que era nesta 

conjuntura de fenômenos, reveladores da concomitância entre persistência e 

definhamento, que a estruturação das relações de produção na agricultura de exportação 

de Paraíba do Sul ocorria, ainda que findada a escravidão; quer dizer, dito de outra 

maneira, eram relações cujos fundamentos encontravam-se na preservação das técnicas 

de uso extensivo do solo, associadas, tais técnicas, ao desgaste de seu sistema agrário. 

Pode se dizer, em suma, que esse desgaste ocorria, em primeiro lugar, devido ao fato de 

o sistema estabelecer-se no revigoramento dado pela floresta, em depressão, ao ciclo 

reprodutivo do café; e, em segundo lugar, acrescente-se a escassez de braços para a 

lavoura. Todavia, a crise também poderia atingir a capacidade de exploração, por parte 

dos grandes proprietários, do trabalho extra fornecido pelo produtor direto; problema, a 

princípio, demonstra-nos Fragoso, solucionado pela Lei de Terras, que possibilitava a 

manutenção do poder da classe dominante de controlar tanto a posse da terra como o 

trabalho nela aplicado: 
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“Entretanto, não apenas as capoeiras e as enxadas atravessam a crise do 

trabalho escravo, da mesma forma a estrutura fundiária, ou melhor, o seu pano 

de fundo que é a sujeição do trabalhador direto atravessaria aquela crise. 

Através da lei de terras de 1850, proibindo a aquisição de terras públicas 

através de qualquer outro meio que não fosse a compra e terminando deste 

modo com a antiga forma de aquisição através da ocupação, era a referendada 

a subordinação do trabalhador direto à classe dominante agrária. O acesso à 

terra teria que ser mediatizado pelo fazendeiro. Este mecanismo ao tornar 

cativa a terra [clara alusão a José de Souza Martins], transformava a terra em 

um cativeiro para o trabalhador.”360 

 

 

As relações de produção do Sul Fluminense com abolição, elucida-nos 

Fragoso, portanto, embora conciliadas a uma nova situação, conserva o padrão de 

expropriação do trabalhador de suas lavouras. Em geral porque os ex-escravos não 

tinham acesso à propriedade das terras, que poderia garantir a sobrevivência. Na maioria 

das vezes trabalhavam como colonos ou parceiros em terras arrendadas ou não, porém 

raramente como proprietários. Produziam, assim, uma quantidade a mais de café que era 

apropriada pelos donos das terras. De outro modo, isto é, os libertos sendo proprietários, 

segundo diz Fragoso, inevitavelmente ocupar-se-iam mais da cultura de gêneros de 

sobrevivência do que da lavoura de café, inviabilizando desta forma a produção de 

excedentes. Na qualidade de trabalhadores livres, não poderiam ser da mesma maneira 

proprietários dos meios de produção, sob pena de não haver acumulação por parte da 

classe dominante do excedente produzido. De todo modo, convém lembrar – tal como 

preveni-nos Fragoso – que na maior parte dos casos estes trabalhadores não eram 

assalariados, permaneciam vinculados aos meios de produção e, consequentemente, 

produzindo boa parte do essencial à sobrevivência – muitas das vezes prescindindo do 

mercado. 

Fragoso, assim, volta a um dos temas primeiros de sua dissertação: 

exatamente a renúncia ao mercado consumidor, por parte da classe trabalhadora rural de 

Paraíba do Sul, para a obtenção das mercadorias mais importantes relacionadas às 

necessidades do dia a dia, sobretudo alimentos – típico de uma relação não capitalista de 

produção. Isso ainda era possível, mesmo depois de 1888, porque se manteve o vínculo, 

estreito, entre os meios de produção de subsistência e o trabalhador direto. Esta relação 

atravessou a crise da escravidão e o próprio sistema em questão – e com isso 

 
360FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 135.  
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favorecendo com que se perpetuasse. Reforçando sua conclusão, afirma que ao se 

preservar as técnicas de trabalho da agricultura extensiva, somadas à escassez de mão de 

obra, ficou inviável o estabelecimento de relações de trabalho assalariadas: 

 

 

“Em outras palavras, caso o trabalhador direto, pós-escravidão, se 

transformasse em assalariado, vendendo a sua força de trabalho e retirando a 

totalidade de seus meios de subsistência do mercado, devido à falta de mão de 

obra, teria o seu ‘tempo de trabalho necessário’ aumentado. E isto se daria em 

circunstâncias em que não se verifica um desenvolvimento das forças 

produtivas tal que permitisse o aumento da produtividade do trabalho agrícola. 

As técnicas de produção agrícolas perpassaram a abolição da escravidão, e 

com elas o nível técnico presente naquela forma de produção agrícola. Isso 

significa, em tese, que a produtividade do trabalho agrícola e a relação 

trabalho necessário e trabalho excedente se mantiveram constantes. Nestas 

condições a adoção do trabalho assalariado implicaria em um aumento do 

tempo de trabalho necessário às custas do sobre-trabalho.”361 

 

   

Dissipando-se as matas que se converteriam em cafezais, restou somente às 

unidades daquele sistema, segundo Fragoso, “o primeiro movimento” do processo de 

reprodução, aquele que possibilitava, quando as expensas do sustento do trabalhador 

eram mitigadas, a preservação da capacidade anual de produção da fazenda. Aquelas 

relações de produção, que foram mantidas após o fim do trabalho compulsório, ocorriam 

em razão de o estado das forças produtivas igualmente mantiveram-se. Em todo o caso, a 

despeito do “definhamento”, segundo salientou Fragoso, os lucros relativos à reprodução 

anual permaneciam altos, já que via de regra os gastos não se elevaram – esses ganhos 

econômicos, todavia, encontrar-se-iam perto de seu fim. 

Como já foi dito, se no XIX apreciado por Fragoso a reprodução extensiva 

daquele sistema transformava matas em cafezais, por seu turno, também dito por 

Fragoso, suas técnicas, da mesma maneira, na virada do século converteram culturas em 

pastos, mudando desse modo a sua paisagem agrária. Tal fenômeno Fragoso denominou 

de “A Invasão dos Pastos”362. 

Pelos dados empíricos pôde verificar esse deslocamento da atividade 

econômica da região. Apresentou-nos documentação em que ficava evidente o declínio 

da produção do café, pois nos anos que vão de 1870 a 1900, este produto respondia, por 

 
361Idem, ibidem, pp. 139 e 140.   
362Idem, p. 144.   
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exemplo, com cera de 50% do valor da fazenda, para em seguida, de 1900 a 1920, cair 

para 4,4%. 

Desse jeito, destaca Fragoso, Paraíba do Sul não poderia mais ser 

considerada uma região cafeicultora. Afora o fato de a área plantada ter diminuído 

significativamente, de modo semelhante, ainda que prevalecesse em relação aos outros 

produtos, seu preço relativo enquanto valor de uso caíra muito, principalmente levando-

se em consideração o espaço ocupado pelo gado na mesma propriedade. Contudo, 

adverte Fragoso, não se tratava somente de um aspecto isolado da atividade cafeicultora; 

era um fenômeno da agricultura da região, que, de um modo geral, encontrava-se em um 

processo de desgaste e desvalorização em direção a sua supressão enquanto atividade 

econômica relevante.363 

O rebanho bovino, que era o que predominava dentre os outros animais 

daquelas propriedades e que anteriormente coexistia com a lavoura cafeicultora, com a 

completa depleção desta cultura nos primeiros anos do séc. XX, independentemente de 

não ter sido logo de imediato, acaba ganhando autossuficiência enquanto atividade 

econômica. Esta alteração na paisagem econômica daquela região rural, todavia, 

realizou-se mediante a uma também alteração ao que já existia em termos da 

composição do gado bovino no século precedente. Esta nova composição do rebanho 

que passa a predominar, de vacas e novilhos, no tocante ao que existira antes, em que 

constava mais bois para transporte, passa a atender a uma nova lógica mercantil. 

Em conformidade com o que foi exposto pela documentação e solidificado 

por sua análise, Fragoso afirma também que os pastos “naturais”, sobretudo os 

compostos por capim gordura, foram resultado do esgotamento da agricultura extensiva, 

não teria a ver, a princípio, com algum tipo de vontade “empreendedora” da atividade 

pecuarista – foi mais uma consequência, segundo Fragoso. Reforçando, ele recorda que 

há uma alteração demográfica com a crise da cafeicultura, pois se verifica ondas 

migratórias para outras regiões, e atrele-se a isso o fato de a pecuária utilizar menos mão 

de obra. “A pecuária em Paraíba do Sul, se desenvolve sobre aquilo que ‘sobrou’ do 

 
363Uma coisa que Fragoso não esclareceu foi se a substituição, em importância, do valor dos cafezais pelo 

dos pastos fez com que o preço desta nova unidade produtiva, em relação a que lhe precedeu, ficou maior 

ou menor; ele somente indica o quantitativo unitário de um produto em relação a outro.   
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sistema agrário da economia de exportação.”364 Finalizando este item, afirma que o novo 

cenário rural da região, do gado substituindo o café, mas com técnicas ainda extensivas, 

significava, do mesmo jeito, um baixo nível das forças produtivas, tal como nas 

atividades anteriores. 

Com base no que foi por ele evidenciado, Fragoso chega a duas importantes 

conclusões: 

PRIMEIRA: o sistema agrário extensivo pesquisado, de herança indígena e historicamente 

definido, fazia parte de uma racionalidade típica de uma produção e reprodução não 

capitalistas, levando-se em consideração o quão complexo era naquele contexto a 

realização de uma reprodução ampliada tipicamente capitalista. Voltado para o mercado 

externo, este sistema produtivo era tributário de uma estrutura que combinava baixa 

relação entre demografia e terra e uso extensivo desta, com queima e derrubada das 

matas como preparo para o plantio; assim dizendo, havia um uso extensivo deste meio 

de produção. Este sistema, além dessas características, era diferente de outras formas de 

reprodução baseada em técnicas de produção extensiva (como as que havia, por 

exemplo, na Europa medieval); em Paraíba do Sul do séc. XIX e início do XX, as 

relações de produção atendiam ao nível das forças produtivas presentes naquele sistema 

agrário. Resumindo, em uma região com muitas terras e pouca população, em termos 

relativos (demografia/terra), os grandes proprietários poupavam tempo no preparo do 

solo pela queima e derrubada da mata; este tempo de trabalho poupado era aplicado pelo 

trabalhador direto na produção de alimentos para a sua subsistência, economizando os 

recursos do proprietário que acabava, por isso, indo pouco ao mercado para atender as 

necessidades básicas de seu trabalhador. É a expropriação do “sobretrabalho” apontada 

por Fragoso.   

SEGUNDA [mais uma conclusão acerca do que fez com seu objeto de estudo do que uma 

conclusão das próprias características encontradas com a pesquisa do objeto]: Fragoso 

primeiramente informa que seu objetivo no mestrado era alcançar entender, em uma 

abordagem inicial, o sistema agrário de uma economia de exportação, sendo ela uma 

forma de produção historicamente definida. Para isso, seu corte espacial, considerado 

pequeno por ele mesmo, ficou reduzido aos limites do Município de Paraíba do Sul. A 

 
364FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 152.   
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intenção, pelo exemplo analisado, seria proporcionar maior concretude às linhas gerais 

do sistema agrário em questão. 

Fragoso, buscando confirmar ser procedente sua metodologia (que resultou 

nas duas conclusões, sobretudo a segunda) de que as técnicas extensivas deste sistema 

agrário no séc. XIX eram as mesmas das de outras regiões do Brasil – “a rotina” se fazia 

presente para além do território estudado –, até mesmo em períodos anteriores, e 

incluindo outros produtos (como as plantations de açúcar e algodão do Nordeste no XIX 

etc.), assevera-nos que “memórias” de viajantes (como Thomas Davatz, para São Paulo, 

por exemplo) e publicistas referem-se a muitas ocorrências de emprego destas técnicas 

nas demais regiões brasileiras.365  

 

 

“Sugerindo assim, um tipo de sistema agrícola cujo ‘crescimento’ se fazia 

pela incorporação de mais terras e força de trabalho adicional, sem a mediação 

de um desenvolvimento técnico na lavoura. E, ainda, nos insinua um sistema 

agrícola, onde a ‘rotina’ era um traço de sua racionalidade, e cuja capacidade 

de reprodução aparecia ligada à fronteira agrícola.”366 

 

 

Para além de retratar o padrão da agricultura cafeicultora daquela região, este 

sistema agrícola de reprodução extensiva, visto pelo “método comparativo” de Fragoso, 

seria condizente a uma prática generalizada do campo brasileiro desde os primeiros 

momentos da colônia (e herdada dos índios), passando pelo império e chegando, quando 

menos, aos primeiros anos do século XX. E em uma economia escravista, o seu nível 

técnico, os seus mecanismos de reprodução, perfil demográfico, suas relações de 

produção, aspectos sociais, institucionais etc., possibilitaram a Fragoso, por se repetir no 

tempo, em outros lugares e com outros produtos, engendrar um modelo teórico, para 

uma ciência da História, que poderia dar conta de uma determinada “forma de 

produção”, que iria além, no tempo-espaço, da região por ele estudada. 

 

 

“Por conseguinte, o emprego do método comparativo surge como pertinente 

na apreensão das formas agrárias presentes naquelas regiões (no período da 

 
365“Outrossim, a presença dos métodos de cultivo daquela região em outras áreas ou em outros produtos 

(além do café) pode ser percebido em passagens de ‘Memórias’ ou de publicistas do século passado. 

Como é o caso Thomas Davatz para São Paulo.” (FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – 

dissertação de mestrado, p. 164 – aspas do autor). 
366Idem, ibidem, p. 167.   
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escravidão). E isto por sua vez, permitiria a construção de um modelo teórico 

que de fato desse conta do sistema agrário da economia de exportação. 

Modelo esse que não poderia se restringir ao processo de trabalho agrícola, na 

medida em que esse não se esgota em si mesmo, e que, portanto, 

compreenderia também os nexos entre produção e circulação, os aspectos 

demográficos, da estrutura social e ainda dos elementos institucionais. Ao 

nosso ver só assim avançaríamos no sentido de uma História como ciência. E 

ainda poderíamos perceber os passados que continuam presentes na sociedade 

brasileira.”367 

 

 

2.3. O INÍCIO DA TRANSIÇÃO, DE MARXISTA A HISTORIADOR DAS “ELITES” 

 

 
Nem tudo pode estar sumido 

ou consumido... 

Deve – forçosamente – a qualquer instante 

formar-se, pobre amigo, uma bolha de tempo nessa  

[Eternidade... 

e onde 

– o mesmo barman no mesmo balcão, 

por trás a esplêndida biblioteca de garrafas, 

fonte da nossa colorida erudição –  

haveremos de continuar aquela nossa velha 

discussão 

sobre tudo e nada 

até 

que, fartos de tudo e nada, 

desta e da outra vida, 

a rir como uns perdidos, 

beberemos os dois nos crânios um do outro... 

até o teto desabar! 

(Perdão! até a bolha rebentar...) 

(Intermezzo, Mário Quintana) 

 

 

2.3.1. Concepções de “Tempo” para um mesmo Território: Arcaico ou Moderno? 

Irracionalidade ou Racionalidade Econômica 

 

 

Pela narrativa do texto de João Fragoso de 1983, na qual se debruça sobre a 

agricultura brasileira de um determinado lugar e entre o séc. XIX e o início do XX, 

podemos ser levados a concluir, em um primeiro instante, que teria existido um 

“problema” nas práticas desta agricultura, cujas raízes remontam a momentos que 

 
367Idem, p. 168. 
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antecederam ao “descobrimento” (somos obrigados a dizer, entretanto, que era uma 

dificuldade que não se apresentava aos cafeicultores – os que se valiam das técnicas 

extensivas –, já que estamos falando de procedimentos lucrativos; no máximo um 

problema para a continuidade, em longo prazo, da cultura de café na região.). Trata-se de 

uma “rotina”, que foi constatada por críticos da época, que compreendia, em suma, em 

técnicas agrícolas extensivas, com derrubada de matas, queimadas etc. 

Ao insistir, todavia, em valorizar o termo “rotina”, utilizado pelos da época, 

Fragoso, obviamente, não estava preocupado em definir de forma mais precisa ou 

aprofundada esta expressão que remete a aspectos do conceito (ou categoria, se assim o 

preferirem) de “tempo”; até porque, além de se tratar de uma dissertação de mestrado, 

não estava se submetendo a uma pesquisa de Filosofia. Não obstante, contudo, faz-se 

necessário que hoje voltemos e revisemos, por razões teóricas, os impactos 

metodológicos da expressão “rotina” nas conclusões do jovem historiador no início da 

década de 80 – contanto que, naturalmente, a intenção deste retorno conceitual ao termo 

em questão não se transforme em algum tipo de cobrança etc. Os objetivos são 

científicos. 

O hábito de se realizar algo sempre do mesmo modo, perpetrando-o no dia a 

dia, uma “rotina” daquilo que acontece como um hábito diário, nada mais é do que a 

natureza do conteúdo comum ao que geralmente entendemos como “cotidiano”. 

Todavia, o considerável apreço teórico que hoje damos à categoria “cotidiano” é 

anacrônico se se refere a períodos anteriores ao que ficou conhecido na segunda metade 

do séc. XX como “virada linguística” ou “giro linguístico”.  

 

 

“É na abrangência da ideia de cultura, com a noção de seu processo de 

objetivação, que vemos desvelar-se a relevância do irrelevante, a 

surpreendente importância do cotidiano. Hoje a categoria da cotidianidade 

ganhou espaço nos exercícios refletivos, mas algum tempo atrás o cotidiano 

era tido como uma rotina desprezível [no sentido que não devemos dar muita 

atenção, despercebido], não mais que isto.”368 

 

 

O destaque conceitual a uma “relevância” do cotidiano e ao que lhe é, em 

geral, “ordinário”, ganhando status de objeto de pesquisa cultual em ciências humanas, 

 
368MORAIS, Régis. Estudos de Filosofia da Cultura. São Paulo: Edições Loyola, 1992, p. 48.   
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pode ser observado por trabalho germinal do historiador francês Michel de Certeau: “A 

Invenção do Cotidiano: Artes de Fazer”369. Correlacionando História, Antropologia 

cultural, Filosofia e Psicanálise (mas também fazendo um apanhado histórico-

epistemológico de introduções ao tema realizadas por autores, dentre outros, como 

Freud, e em diálogo com pensadores como Foucault, Bourdieu etc.), Certeau pesquisa os 

modos como pessoas “comuns”, de grandes conjuntos sociais, individualmente 

assimilam a cultura de massa, e dialogicamente como, em feedback, podem, também, 

modificar as coisas relacionadas ao que foi assimilado; e tais coisas podem variar desde 

importantes aparelhos domésticos de uso diário dos lares até propostas de leis de 

organização dos espaços urbanos, passando por rituais religiosos etc. E a ferramenta por 

excelência desta apropriação é a linguagem, e que, portanto, deve ser estudada. 

Não estamos querendo dizer que Fragoso estivesse levantando essas 

questões teóricas, como relevantes, em sua pesquisa – até porque não se pode falar, por 

exemplo, de “cultura de massa” no XIX. Contudo, não podemos deixar de notar a 

importância, repetindo, que deu ao termo “rotina”, usado pelos da época, para resumir e 

definir o sistema econômico que pesquisou. Ao fazer isso, nesse aspecto em questão da 

ideia de “rotina” (como base linguística ao que denominou como “frequência de cultivo” 

etc.), Fragoso acabou realizando um estudo de história econômica que cedeu a uma 

espécie de pesquisa na área de história cultural, influenciada por determinados ramos da 

Antropologia, que abordou um assunto econômico. A princípio, tudo bem quanto a isso; 

mas foi essa a sua intenção? Ou ainda, sabia disso? Não temos como saber. 

Apesar de em nenhum momento afirmar que seu mestrado foi uma pesquisa 

cuja metodologia é marxista, percebe-se, como já afirmamos, tratar-se de um trabalho 

marxista de história econômica. E um dos conceitos mais importantes do marxismo é o 

conceito de modo de produção, uma imensa “rotina” de maneiras de produzir de 

sociedades inteiras que pode durar séculos. Claro, não nos reduziremos a simplismos. 

 
369CERTEAU, Michel. A Invenção do Cotidiano: Artes de Fazer. Petrópolis: Editora Vozes, 1998 – 3ª ed.: 

“A pesquisa publicada parcialmente nestes dois volumes nasceu de uma interrogação sobre as operações 

dos usuários, supostamente entregues à passividade e à disciplina. Mais que de tratar um tema tão fugidio 

e fundamental, trata-se de torná-lo tratável, ou seja, fornecer, a partir de sondagens e hipóteses, alguns 

caminhos possíveis para análises ainda por fazer. A meta seria alcançada se as práticas ou ‘maneiras de 

fazer’ cotidianas cessassem de aparecer como o fundo noturno da atividade social, e se um conjunto de 

questões teóricas e métodos, de categorias e de pontos de vista, perpassando esta noite, permitisse articulá-

la.” (Idem, ibidem, p. 37, itálicos e aspas do autor).  
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Porém, “rotina” (que também pode ser entendida como aquilo que, pela repetição, 

aperfeiçoa as práticas), neste caso dos estudos de Fragoso, parece-nos se submeter a uma 

espécie de “ideologia do tempo”.370 

Sendo assim, para Fragoso a questão central foi, portanto, é o que se permite 

alcançar, a razão da perseverança no tempo deste modo singular de uso do solo pela a 

agricultura. Nota-se que seu pressuposto fundamental afirma que estas técnicas se 

remetiam a uma lógica produtiva própria, diferente da capitalista, em que certa parcela 

de mão de obra era economizada na preparação da área destinada ao cultivo – se se 

tratasse, exemplificando, de um tipo intensivo e capitalista de produção, esta economia 

não aconteceria, não da maneira que a conhecemos. Tal contenção do tempo de trabalho 

permitia ao trabalhador gerar parte de sua subsistência material pela produção de alguns 

gêneros de sua dieta; consequentemente, o proprietário dos meios de produção pôde 

retirar deste trabalhador quantidades consideráveis de sobretrabalho, pois, lembrando, 

parte do tempo do escravizado era dedicada à produção de uma pequena lavoura que o 

alimentava, fazendo menos pressão nos custos do senhor com alimentos para alimentar 

sua mão de obra cativa. Uma associação do trabalhador direto da lavoura com os meios 

de produção de sua subsistência, sem ser proprietário, que continuará após 1888, com os 

colonos ou arrendatários “não-capitalistas” explorados pelos grandes proprietários 

rurais.   

Quando nos indica as principais particularidades daquele sistema, parece-nos 

que um dos seus mais importantes objetivos foi caracterizar a organicidade daquilo que 

concebeu como sendo um sistema agrário para a economia de exportação brasileira de 

períodos coloniais, do império e do início da República – do qual sua manifestação foi 

sendo definida com o transcorrer do tempo. Sendo assim, tudo leva a crer que 

pressupunha, ao menos em 1983, que aquele sistema prevaleceu no espaço/tempo 

 
370A título de ilustração, podemos citar o mito de Sísifo, da mitologia grega, encontrado em diversas 

fontes, como a Odisseia de Homero, dentre outras, e em cada uma veremos algumas diferenças quantos 

aos detalhes da narrativa etc. Mas, em consenso e em resumo, Sísifo, rei de Corinto, via com desdém o 

poder dos deuses e, impetuoso, não perdia a oportunidade de se mostrar mais astuto do que esses deuses. 

Dentre as várias situações desafiadoras que criou, uma delas foi ter aprisionada a morte e deixando o 

mundo dos mortos-sofredores sem receber novos desafortunados por um certo tempo. Hades, governante 

do submundo, queixa-se a Zeus e este condena Sísifo, no inferno, a empurrar uma imensa pedra, quase 

como uma roda, morro acima e que quando chega ao topo, devido a seu peso, a pedra desce rolando tudo o 

que percorreu e, infinitamente, Sísifo tem de empurrá-la e empurrá-la de volta. Sísifo é condenado a uma 

rotina brutal, eterna e inútil.    
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encerrando não somente, geralmente, produtos agrícolas de exportação, como 

igualmente as lavouras de alimentos, da grande ou pequena propriedade (principalmente 

“as fazendas mistas” de mercado interno). 

Fragoso, então, procurou sustentar-se em metodologias que buscaram 

concatenar seu objeto de estudo, de corte geográfico reduzido, quando comparado ao 

território brasileiro, a um esquema de proporções espaciais maiores. Movimentou-se por 

entre os caminhos percorridos pelo do café em Paraíba do Sul tentando alcançar a 

veracidade de que seu sistema agrário não apenas existiu, como, acima de tudo, suas 

fronteiras excederam em muito as do município por ele estudado. 

O jovem historiador de 1983 teve a coerência, axiomática, de ultimar pelo 

que principiou. Por um “método comparativo”, categoricamente conclui que ao 

depreender o funcionamento específico daquele “sistema agrário”, validou-o como 

sendo a “base da vida material”, como a “forma de produção” das várias regiões 

brasileiras – notadamente durante a escravidão. Fragoso teve a oportunidade de 

confeccionar um “modelo teórico” que, segundo ele, elucidaria, na totalidade, tal 

“sistema agrário” (e lembrando, é bom que se diga, “sistema agrário” que, em larga 

medida, só existiu por conta de uma estrutura maior, que foi a economia de exportação). 

Todavia, como expôs na Introdução do trabalho dissertativo, seu estudo teve o objetivo 

de ser uma primeira aproximação do tema; desse jeito, ficou devendo-nos uma 

elaboração mais desenvolvida desse possível “modelo” que desse continuidade e 

aprofundasse o tema que motivou seus estudos (seu passivo ainda perdura). 

Chama-nos a atenção, em todo o caso, que se seu possível “modelo teórico”, 

para os aspectos gerais do que estudou, concebido fosse, careceria, segundo o próprio 

Fragoso, de uma percepção para lá dos métodos de uma atividade agrícola, qualquer que 

seja; dado que o sistema econômico-agrícola, descrito por tal método, não poderia 

apenas estar restrito a seu processo produtivo. Outrossim, deveria ter em conta as 

relações entre produção e circulação, relações sociais, demografia e quais os contornos 

institucionais de sua sociedade (restrições que invalidariam a generalização espaço-

tempo proposta por Fragoso ao seu objeto de estudo). “A nosso ver só assim 

avançaríamos no sentido de uma História ciência. E ainda poderíamos perceber os 
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passados que continuam presentes na sociedade brasileira”371. Sendo assim, tudo indica 

que não se achava, até aquele momento, avistando o que vai chamar futuramente de a 

“vertebrarização”372.  

Em termos holísticos, acreditamos que no tocante ao sustentado nesta tese, 

que é imprescindível a realização de determinados apontamentos a respeito do que 

Fragoso defendeu em 83 cotejado ao que defenderá nos trabalhos que virão, tal como 

realizamos em nossa dissertação e que pretendemos dar continuidade. Principalmente 

em textos como os de Homens de Grossa Aventura (publicação de sua tese de 

doutoramento) e Arcaísmo como Projeto (este escrito com Manolo Florentino), a 

proposta fulcral de Fragoso para o entendimento, por exemplo, do retardo econômico 

brasileiro e dos históricos níveis elevados de concentração de renda restrita às “elites”, 

tem sido uma teoria que julgamos desde 2014 como “culturalista”, mais precisamente, 

no caso de Fragoso: uma teoria de História econômica culturalista373. Resumindo, como 

 
371FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 168. Ao que tudo 

indica, Fragoso afastou-se desta intenção de uma escrita da História-disciplina a partir de uma 

metodologia marxista ou dos Annales das primeira e segunda gerações, que, segundo ele, conduziu a um 

“definhamento” da história econômica. Estando hoje restrito a uma tendência cuja influência o afastou da 

orientação teórico-metodológica utilizada na pesquisa de seu mestrado de 83. 
372Fragoso e Florentino, no ano de 1997, em artigo controverso, “História Econômica” (FRAGOSO, J. L. R. 

e FLORENTINO, Manolo. “História Econômica”. In: CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo (org.). 

Domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2ª ed. 2011, pp. 25-40 – 1ª ed. de 1997), afirmaram que a 

História Econômica “agonizava”, como consequência de expedientes atrelados a um certo jeito de 

produzi-la, e por isso esta encontrava-se derrotada (o subtítulo do artigo: “A derrocada da história 

econômica”). Resumindo, as razões do fracasso seria um economicismo e um quantitativismo de 

tendências tradicionais da História Econômica ligadas ao marxismo e ao Annales que acabaram “por criar 

um monstro invertebrado, pouco atraente e, sobretudo, distante da complexidade inerente à história dos 

homens — e das necessidades da indústria cultural” (idem, ibidem, p. 30). A solução dada pelos autores, 

por um evidente contraste biológico, teria de vir obrigatoriamente de uma “vertebralização do saber 

histórico” (idem, p. 37), calcada em um ponto de vista teórico direcionado metodologicamente por 

referências típicas de uma Antropologia de cunho mais culturalista, da pequena história individualizada 

etc. Então, segundo os autores, introduzir uma coluna vertebral nos estudos da História Econômica (como 

a que eles fazem) seria fazer com que esta ganhasse “uma teoria econômica globalizante” (idem, p.29); 

contudo, interpretamos que Fragoso e Florentino estão considerando como uma História global aquela em 

que os aspectos humanos, em sua totalidade, são determinados pela cultura. Acrescentando, cinco anos 

depois, em 2002, Fragoso em outro artigo, igualmente polêmico, “Para que serve a História Econômica?” 

(FRAGOSO, J. L. R. “Para que serve a história econômica? Notas sobre a história da exclusão social no 

Brasil.” Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro: v. 29, 2002), procurando as razões de nossa atual 

pobreza/riqueza (na tradicional “elitização”, em que relações socioeconômicas derivam de relações de 

poder de teor aristocratizantes), continuará afirmando que a História Econômica “agonizava”.  
373Vamos conceber aqui como uma “teoria de História econômica culturalista” aquela em que seus objetos 

de estudos socioeconômicos são apreciados sob forte influência, direta ou indireta, dos instrumentos 

conceituais da Antropologia, sobretudo “a culturalista” (Frans Boas), “a estruturalista” (Lévi-Strauss) e “a 

interpretativa” (Clifford Geertz), ainda que em diálogo – em menor proporção – com a Antropologia 

econômica, seja “a formalista” (calcada na tradição da economia definida por Lionel Robbins), “a 

substantivista” (Karl Polanyi) ou “a marxista” (Maurice Godelier) – sem esquecermo-nos da “economia da 
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que cansados com o determinismo economicista, historiadores culturalistas instituem a 

sua antítese, trocando um determinismo por outro; o que sentenciaria, então, o objetivo 

seria o subjetivo – a cultura determinando a realidade. 

Dessa forma, teremos a reflexão que vai, digamos, consagrar a maturidade 

de João Fragoso enquanto historiador, e das demais lideranças do ART; em síntese, para 

as origens “fundadora” da História do Brasil, teríamos, segundo esta visão “culturalista”, 

a seguinte concepção: no alvorecer do séc. XVI, início da Época Moderna, desembarca 

nestes trópicos uma tradição gestada na mentalidade do Ancien Régime português (que 

seria um dos mais “atrasados” segundo Fragoso-ART). Proliferando desde a Primeira 

Missa, portanto, esta mentalidade foi como que “contaminando” a tudo e a todos deste 

precário tecido social que mal acabara de germinar. Colônia fundada374 principalmente 

para o comércio além-mar, os ricos comerciantes que aqui surgem são contaminados, 

uma espécie de “pecado original”, por uma imagem mental heráldica que os teria feito 

maisquerer utilizar seus ganhos econômicos obtidos com a circulação em aquisição de 

terras e gentes, a começar pelos engenhos de açúcar, principalmente. 

Para esses importantes e ricos homens aqui na colônia, a princípio não 

importaria o prejuízo (o que segundo Fragoso geralmente acontecia); o que contava era 

serem, por exemplo, senhores de engenho, tal como os nobres do reino, pois teriam 

prestígio, passando a ser, assim, “a nobreza da terra”, haja vista que reputação para eles 

teria mais valor do que dinheiro. 

Todavia, voltando ao texto de 83, Fragoso assevera-nos, fundamentando-se 

em informações empíricas colhidas da produção cafeicultura de Paraíba do Sul, que a 

maioria dos investimentos feitos pelos cafeicultores, a partir do “sobretrabalho” dos 

escravos, não se concentrava em bens imóveis externos a sua propriedade, nem 

tampouco, como já foi dito inúmeras vezes, numa possível produtividade intensiva do 

solo, e sim (na opção pelas técnicas agrícolas extensivas) em terras e escravos, 

 
dádiva” de Marcel Mauss (muito importante na história das “elites” de Fragoso) etc. 

374Apesar de que a ideia que encerra a expressão “colônia” parece exercer – na fase em que Fragoso 

abandona o marxismo para tornar-se um historiador das “elites” – algum tipo de constrangimento entre os 

membros do ART. Preferem entender as possessões territoriais lusitanas na América como parte integrante 

do grande império comercial e marítimo português, com um peso, por exemplo, quase que igual em 

termos de decisões enquanto domínio além-mar. Diríamos, sendo críticos, tratar-se, desse jeito, de uma 

espécie de “colônia acéfala”.    
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sobretudo. 

Por conseguinte, a partir das referências apresentadas por Fragoso, pode-se 

deduzir que as inversões em terras e mão de obra escrava estavam em conformidade, ao 

menos no Vale do Paraíba do Sul Fluminense, com os propósitos do raciocínio 

empresarial de diminuição do custo total da produção; ou seja, pretendia-se com isso 

aumentar a taxa de lucro (ou a taxa de renda da terra que com ela também viria) – uma 

lógica econômica apresentada pela ampla documentação estudada por Fragoso. Logo, 

concluímos que, se era lucrativo, era racional e, portanto, moderno; longe de ser – como 

afirmará mais à frente em outros trabalhos – “arcaico”. Adquirir terras e escravos, isso 

posto, era lucrativo e no mínimo razoável com a lógica agrícola que vigorava naquela 

conjuntura econômica; porém, em comparação, comprar imóveis ou lançar-se em 

atividades urbano-comerciais parecia não se afigurar, para aqueles homens, naquele 

momento, algo tão proveitoso ou lucrativo. 

Atenhamo-nos às relações entre os processos produtivos daquelas unidades 

agrícolas e aos mecanismos de circulação de seus valores de uso, e presumivelmente 

percebermos que coisa nenhuma demonstrará, à vista disso, a qualidade daquilo que se 

pode entender como “arcaico” ao se empregar os ganhos de mercado em procedimentos 

que aumentavam a produtividade. Isso se a concebermos enquanto rendimento, isto é, 

como uma relação entre o quanto de valor-de-uso fabricado e o quanto dos insumos, 

capital ou matérias-primas, seus valores, empregados na produção. Os investimentos 

julgados como “arcaicos”, então, proporcionavam uma relação custo-benefício muito 

proveitosa, pois que poderiam ter a capacidade de decrescer enormemente os gastos com 

mão de obra. 

Isso fica claro ao se ler o texto de 83 sendo mais rigoroso, sobretudo no que 

apresenta de dados empíricos. Utilizando-se a própria tentativa de Fragoso em 

estabelecer seu possível “modelo teórico” totalizante, em que produção e circulação 

estão relacionadas enquanto processos aplicados a esses dados e suas conclusões, 

podemos alcançar, sem nenhuma dificuldade, que de “arcaicos”, por exemplo, nada 

tinham aqueles homens de Paraíba do Sul estudados por Fragoso (e este não diz isso em 

83); o que salta aos olhos, em ralação a eles, é o desejo que tinham na obtenção de seus 

ganhos econômicos. 
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2.3.2. De 1983 a 1986: o sistema persiste, ainda sob um olhar econômico 
  

 

João Luis Ribeiro Fragoso veicula em 1986, com um ano de doutoramento, 

como já citamos, um artigo científico à Revista Brasileira de História da Associação 

Nacional de História (ANPUH): “A Roça...”375. Assim como em 83, neste texto de 86 

repete, mais uma vez resumimos: a investigação acerca da permanência tecnológica da 

agricultura brasileira, com a “brutal rotina”, os procedimentos “ignorantes” etc. – tal 

como apontado pelos escritos de época (que sugeriam mudanças); sempre em 

comparação a povos mais “civilizados”, os europeus. 

Enquanto uma publicação de divulgação (da dissertação), é necessário que se 

pondere que este texto nada mais é do que um retorno e uma tentativa de se ir mais a 

fundo em algumas das concepções defendidas em 83. Reitera, por exemplo, que a 

despeito de ter havido uma “brutal rotina”, esta, ao contrário do que se pensava, não 

evitou as inovações tecnológicas empregues no beneficiamento (“desenvolvimento 

desigual e combinado”, como já afirmamos), e sendo assim, avisa-nos: “O que segue 

está melhor desenvolvido em João Luís R. Fragoso, op. cit. pp. 75-95. Entretanto, no 

presente trabalho, a base empírica foi revista e ampliada.”376 

Seus intuitos primeiros com “A Roça” – além de divulgar a dissertação, 

repetindo – foram os de reconduzir o debate acerca da modernização da agricultura 

nacional, dos anos 1800 e início do século seguinte, em novos termos. Diferentemente 

da crítica dos da época, “os especialistas”, igualmente buscou compreender a lógica do 

sistema. Partindo mais uma vez do que diz Sanley Stein377, dirá que os que possuíam 

uma parcela maior do que definia a grande lavoura, vale dizer, escravos e matas virgens, 

eram os mesmos que de igual maneira detinham os recursos para a modernização do 

beneficiamento de seu produto ainda na unidade produtiva. Não podemos, portanto, 

deixar de notar, uma vez mais, que era a grande produção cafeicultura, escravista e de 

exportação, proprietária de grandes extensões de terra, virgens e cultivadas, que presidia 

também este processo de modernização, cuja descrição Fragoso repete no artigo de 86. 

 
375FRAGOSO, J. L. R. “A Roça...” op. cit.   
376Idem, ibidem, p. 150.  
377STEIN, Stanley J. Grandeza e Decadência do Café no Vale do Paraíba. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1961. 

Apud Fragoso, J. L. R. ibidem, pp. 147 e 148.   
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Consequentemente – mais uma vez sendo obrigados a ser repetitivos –, essa 

“brutal rotina”, para Fragoso, precisaria ser interpretada como inserida na racionalidade 

necessária para a continuidade daquele sistema. Em uma conjuntura de crise da 

escravidão, esta foi compensada com o deslocamento do escravo do beneficiamento para 

a lavoura, tendo em vista exatamente os investimentos realizados em maquinário da 

etapa final do processo produtivo, conservando desse jeito a estrutura escravista de 

produção. 

Estamos defendendo que João Fragoso – insistindo nos investimentos, em 

capital, que os cafeicultores realizavam em maquinário para o beneficiamento do 

produto – já estava ensaiando os primeiros passos, ainda tímidos, de uma representação 

acerca do comportamento dos grandes proprietários escravistas como estes sendo muito 

sensíveis aos apelos aristocráticos do Antigo Regime português, que superariam as 

necessidades puramente econômicas, à medida que tudo faziam, segundo Fragoso, para 

o que sistema de uso da terra não se alterasse, explicando assim as inversões (que não 

seriam simplesmente para se alcançar lucro378) em capital constante para o 

beneficiamento e não para se intensificar o reaproveitamento do solo para a cultura do 

café. Como se pensassem que a opção pela substituição da agricultura extensiva pela 

intensiva poderia ameaçar a posição de prestígio que detinham em sua sociedade (já que, 

dentre outras coisas, precisariam, por exemplo, ter menos escravos). 

Contudo, parece-nos que ainda não é o momento. Apesar de indicar o que 

assinalamos acima, Fragoso não afirma cabalmente, em 86, a contaminação do logos 

econômico pelo aristocrático. Se assim o fizesse, encontrar-se-ia em sua atual fase (de 

um historiador das “elites”), na qual o eixo conclusivo de seus estudos em História 

econômica moveu-se do econômico para o cultural (“vertebrarizando” seus métodos); 

 
378Na Introdução de Homens de Grossa Aventura, descrevendo detalhes culturais da implantação do 

engenho de açúcar no Brasil, utilizando-se de Antonil ou Saint-Hilaire, Fragoso dirá: “Por conseguinte, se 

encararmos o investimento na produção sob esse último aspecto [a citação de Saint-Hilaire apontando para 

o comportamento arrogante dos senhores de engenho], ele adquire um novo sentido. Reproduz uma 

hierarquia social erguida em uma frágil sociedade civil, onde nem todos os homens têm os mesmos 

direitos. Assim sendo, o investimento na produção mercantil, e com ela a própria produção do 

sobretrabalho, não era motivado apenas pela possibilidade do lucro, mas tinha também outras razões. 

Tornar-se grande proprietário de terras e homens representava também adquirir uma posição de mando em 

uma sociedade estratificada. Talvez isso ajude a explicar por que alguns dos comerciantes de grosso trato 

transformavam a sua acumulação mercantil em grandes fazendas escravistas [a tese do ‘arcaísmo como 

projeto’, elaborada com Manolo Florentino].” (FRAGOSO, J. L. R. Homens de Grossa Aventura... op. cit., 

p. 24 e 25).  
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porém, naquele momento, continuava a ver o econômico pelas relações econômicas379. 

Apenas esclarecia-nos, sugerindo-nos igualmente, que aquela lógica econômica poderia 

estar sendo influenciada por certa idiossincrasia sociocultural380. É axiomático, em todo 

o caso, que o que aventa em 83-86 sobre tais padrões de conduta lhe será útil 

futuramente na transposição de sua narrativa, de econômica-marxista para culturalista, 

que passará, por efeito desta sua nova condição, a defender a tese, totalizante, de que 

uma mentalidade “arcaica” de longa data esteve por trás do modus econômico de 

importantes homens, proprietários ou de negócios, em que ambos encontrar-se-iam em 

um mesmo comportamento cultural, político, social e econômico. 

 

 

2.3.3. Entre uma fase e outra, o momento da mudança para uma 

historiografia “vertebrada”  
 

 

Assim como em nossa dissertação defendida em 2014, adotamos como uma 

importante fonte empírica da trajetória profissional de João Fragoso os registros em seu 

Currículo Lattes, que no caso desta tese, por se tratar de um estudo de Historiografia, 

caracteriza-se como uma fonte primária imprescindível. Assim sendo, procedemos, mais 

 
379Mas tal perspectiva, como se tem afirmado nesta tese, mudará; as relações econômicas, dentre outras 

coisas, serão vistas, por exemplo, como que determinadas ou atribuídas pelas relações de poder: “No 

escravismo colonial, esses negociantes estão inseridos em uma sociedade onde as relações de poder 

assumem o papel de relações de produção.” (Idem, ibidem, p. 36). 
380Acreditamos que o peso, significativo, de uma tradição de Antigo Regime, para um modelo econômico 

de sociedade em que parte de sua classe dominante comece, ainda que timidamente, a se valer da 

racionalidade para a obtenção de lucro – adiantando parte do que continuaremos a investigar em futuros 

projetos –, é antieconômico, irracional e incompatível com a ideia, por exemplo, da formação de uma 

acumulação endógena colonial no Brasil, pois seria inviável até mesmo para níveis baixos de acumulação 

primitiva, já que partes consideráveis de capital, a cada ciclo, seriam desviadas, daquilo que poderia estar 

cainhando a se tornar D – M – D’, para a concretização do status de nobreza etc. (Se houve acumulação 

endógena colonial, como Fragoso defenderá em sua tese de doutorado, logo ouve, em grande peso, uma 

lógica econômica da racionalidade do lucro – Fragoso não descarta esta racionalidade, mas dará mais peso 

ao logos aristocratizante). Quando na verdade, mesmo existindo tal desejo (de se tornar “nobre”), 

acreditamos que todo esse processo produtivo gerava recursos econômicos que eram, além de aplicados 

em bem imóveis produtivos ou não produtivos etc., reinvestidos em mais itens de produção (terras, 

escravos, insumos, maquinário de beneficiamento etc.) que faziam o processo econômico se reproduzir e 

avançar; e sim, parte importante dos recursos gerados ajudava a manter a economia metropolitana. E 

acreditamos que o próprio Fragoso também não descarte tal importância, talvez somente a relativize, pois, 

segundo ele mesmo chega a firmar (em sua fase de historiador das “elites”): “os registros fiscais da 

monarquia moderna tinham por objetivo produzir impostos para sustentar os seus gastos no Antigo 

Regime.” (FRAGOSO, J. L. R. “Apresentação: La guerre est finie: notas para investigação em História 

Social na América lusa entre os séculos XVI e XVIII”. In: Idem; GOUVÊA, M. F. S. (Org.). O Brasil 

Colonial: vol. 1... op. cit., pp. 7-37, p. 29).   
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uma vez, a um exame minucioso das particularidades, dos pormenores de sua evolução 

enquanto historiador. 

Fragoso ingressou no doutorado em 1985. Ao mesmo tempo em que se 

doutorava, esteve envolvido em inúmeros projetos de pesquisa381, cujo início foi em 

1983 (ano em que consegue o título de mestre) e indo até 1987, sem interrupções. Após 

este período, tirando sua pesquisa de doutorado, pode-se notar um breve hiato de quatro 

anos em projetos de estudo acadêmico, de 1988 a 1991 (é bem provável que as 

exigências da pesquisa da tese de doutorado o tenham ocupado muito). 

Antes do intervalo, participa de pesquisas cujos temas permitem-nos dizer 

que pertencem ao estruturalismo econômico, em que podemos destacar, por exemplo, o 

que realiza sob os auspícios do CNPq entre 1986-87: “Flutuações Econômicas e 

Técnicas agrícolas no Sistema Agrário Escravista-Exportador: o caso do café (século 

XIX)”382. Neste intenso período de pesquisas, que antecedeu a 1988, Fragoso redigiu 

análises abordando tais conteúdos por métodos da história econômica que ele 

posteriormente classificará criticamente, no decurso dos anos de 1990, como 

“invertebrados”, sendo estes, como já foi sinalizado, o marxismo e a História seriada da 

segunda geração dos Annales – e Fragoso passará a adotar, ao contrário, como também 

já assinalamos, seu método “vertebrado”, que em verdade entendemos como 

“culturalista”.   

Restabelecendo sua participação nos projetos de pesquisa acadêmica, em 

1992 (data da publicação de Homens de Grossa Aventura) envolve-se com um trabalho 

que no título encontramos a expressão “estrutura” (“Estrutura Social e Formas de 

Acumulação em uma sociedade colonial”383). Não se trata, porém, do estruturalismo 

econômico como o tratado pelos marxistas; temos agora um estruturalismo que virá da 

 
3811983-1984, UFRRJ/CNPq (coordenando): “Representação do Trabalho Agrícola no Rio de Janeiro 

(1830-1950)”. 1985-1986, UFF/CNPq (coordenando): “Da Cultura da Riqueza à Cultura da Pobreza 

(1870-1920)” – pesquisadores-integrantes: Francisco Carlos Teixeira da Silva, Hebe Maria Mattos, Maria 

Yedda Leite Linhares e Sheila de Castro Faria. 1986-1987, CNPq (pesquisador-integrante): “Flutuações 

Econômicas e Técnicas agrícolas no Sistema Agrário Escravista-Exportador: o caso do café (século XIX)” 

– coordenando: Maria Yedda Leite Linhares. 1986-1987, UFF/CNPq (coordenando): “Escravidão e forma 

de acumulação em uma economia agro-exportadora”. (V. FRAGOSO, J. L. R. Currículo Lattes 

http://lattes.cnpq.br/4712468517408225 - última consulta 10/11/2020). 
382FRAGOSO, J. L. R. Currículo Lattes (idem).  
383Idem, ibidem. Pesquisa financiada pelo CNPq e realizada entre os anos de 1992 e 1994.   
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influência da tradição da Antropologia estrutural, que teve início com Lévi-Strauss384. 

Como é assinalado no título, portanto, a pesquisa trata dos contornos assumidos pela 

acumulação de riqueza social em nosso período colonial. Talvez um aspecto menor para 

a historiografia “invertebrada”, mas com certeza não desprezada por Fragoso quando 

este se encontrar em sua fase “culturalista” da economia das “elites”385. 

Advoga-se aqui que Fragoso tenha experimentado, entre uma fase e outra, 

algum tipo de transformação historiográfica. De pesquisador que se utilizava dos 

instrumentos metodológicos da história econômica marxista ou dos Annales até Braudel, 

para um historiador associado às perspectivas “culturalista” no que diz respeito à 

apreensão da conduta dos atores sociais pesquisados. Por conseguinte, identificamos que 

esta “transformação” aconteceu justamente neste intervalo. “A Roça”, de 86, escrito um 

ano antes do “intervalo” nos projetos de pesquisa, expõe ainda um tipo de interpretação 

calcada em instrumental marxista ou braudeliano, não obstante sua conclusão já preparar 

o caminho para inserir seu autor em uma nova proposta teórico-metodológica.  

A questão que nos colocamos em nosso texto de 2014, e que aprofundamos 

neste de 2020, concentra-se no porquê ou em como se deu a transição de João Fragoso 

de uma fase a outra em sua trajetória. À vista do que pesquisamos em termos das 

referências em seus escritos, sejam as defesas, os projetos, as publicações e o Lattes, 

identificamos que o momento da mudança para uma Historiografia possuidora de 

“coluna vertebral” (vale dizer, segundo Fragoso: aquele aspecto capaz de organizar, a 

partir de bases dadas pela cultura, todos os pormenores que compõem uma História 

total) deu-se em curto lapso de tempo em seu hiato na participação em projetos de 

pesquisa, para sermos mais exatos, 1987, último ano desta participação e também da 

 
384“Nossa experiência do concreto nos ensinou que, muito frequentemente, são os aspectos mais fluidos, 

os mais fugidios, da cultura que dão acesso a uma estrutura; daí a atenção apaixonada, quase maníaca, que 

damos aos detalhes. Mantemos o tempo todo em mente o exemplo das ciências naturais, cujo progresso de 

uma estrutura a outra (mais inclusiva e mais explicativa do que a primeira) sempre consistiu em descobrir 

uma estruturação melhor por meio de fatos mínimos, deixados de lado pelas hipóteses anteriores por 

considerá-los ‘a-estruturais’.” (LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. São Paulo: Ubu Editora, 

2018, p. 352 – aspas do autor).   
385A primeira fase de Fragoso, a marxista, seria a dos estudos das “estruturas econômicas” por um 

marxismo apoiado em dados seriados, tal como na história econômica dos Annales; e a segunda, a atual e 

a maior em sua carreira, das “estruturas culturais” apreendidas no comportamento socioeconômico dos 

grupos e indivíduos de maior destaque em suas sociedades. Em ambos os casos, as escalas espaço-

temporal aprendidas para se comprovar as estruturas (econômicas ou culturais) são curtas, se comparados 

às suas próprias estruturas.  
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publicação com Manolo Florentino, como já foi dito, de “Marcelino”, um estudo sobre 

famílias escravas em Paraíba do Sul (artigo cujo corte cronológico foi de 22 anos, 1850-

1872, bem menor do que o da dissertação) que já assinalava a mudança. 

O contato com Florentino – que foi profícuo para os dois – dá-se neste 

momento. Ambos se doutoraram no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), entre 1986 e 1990, Fragoso de 1985 a 1990 e Florentino de 1986 a 1991. 

Defendemos, em consequência disso, que foi precisamente no início deste 

relacionamento acadêmico que as concepções teórico-metodológicas de João Fragoso se 

modificaram. 

 

 

2.3.4. Algumas Questões acerca do breve Marxismo de João Fragoso 
 

  

Na epígrafe deste capítulo temos uma menção de Jorge Caldeira, de 1999, 

em que cita João Fragoso como “marxista”. O faz, como já explicamos, em função de 

sua interpretação da primeira edição, de 1992, de Homens de Grossa Aventura. Como 

foi possível perceber, entretanto, desde um pouco antes da defesa de sua tese de 

doutoramento, em 1990, que Fragoso não mais se utiliza dos instrumentais marxistas em 

suas pesquisas de História econômica. Por que será então que Caldeira, neste contexto, o 

chama de “marxista”? 

Acreditamos que a dissertação de 1983 de Fragoso sobre Paraíba do Sul, 

exaustivamente abordada nesta tese, seja “a pedra angular”386 de todo o arcabouço de 

sua carreira enquanto historiador; por esse motivo esta pequena “confusão” feita por 

Caldeira. A partir da apreensão, marxista, dos detalhes do funcionamento de um sistema 

econômico que teimava em persistir definhando em uma “brutal rotina”, mas antes disso 

fazendo a riqueza de seus cafeicultores, grandes proprietários de terras e escravos, 

Fragoso desce a serra e toma o caminho da Corte do Rio de Janeiro, para lá, diminuindo 

o corte cronológico, mas mantendo-se basicamente no século XIX, tentar entender um 

comportamento socioeconômico, que dirá guiado pela tradição cultural portuguesa, de 

homens importantes, fossem dos negócios além-mar ou produtores rurais escravistas. 

 
386E quem sabe o artigo com Florentino de 87, “Marcelino, Filho de Inocência Crioula, Neto de Joana 

Cabinda”, seja “a pedra filosofal”.  
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O que estuda e como estuda, no início da década de 80, das relações 

escravistas de produção na agricultura do séc. XIX, no Vale do Paraíba Fluminense, o 

marcará profundamente enquanto historiador. O que no nosso entender justifica, para 

compreender a sua obra, ater-se detalhadamente no texto de sua dissertação. No entanto, 

o marxismo de João Fragoso, de 1979 a 1986, apresenta algumas questões que a nosso 

ver precisam ser abordadas mais uma vez. 

Pensando o processo produtivo dentro da unidade de produção agrícola – 

que é o que priorizou em sua pesquisa –, relacionado ao conjunto das relações 

socioeconômicas, é que encontraremos o cerne de quase tudo o que é relevante nas 

conclusões de 83 a 86. Se nos amparamos na escrita marxiana, pois que Fragoso também 

começou principalmente pelo marxismo para a construção de um sistema econômico, 

verificaremos que ficou restrito a algumas citações típicas, por exemplo, do Livro I de O 

Capital, como as relacionadas ao valor-trabalho, à mercadoria, ao arrendamento de terras 

(neste caso também indo ao Livro III) e, no processo de acumulação, às reproduções 

simples e ampliada, basicamente isso, e não problematizou o seu uso conceitual dentro 

dos aspectos teóricos exigidos; tais conceitos em Fragoso parecem estar dados. Além do 

mais, percebemos que também faltou aprofundar as expressões marxistas mais utilizadas 

por ele, como no exemplo de sua comparação entre “o arrendatário não-capitalista” de 

Paraíba do Sul no XIX e “o arrendatário capitalista” estudado por Marx, que apontamos 

em páginas anteriores. 

Na dissertação, Fragoso utiliza três obras de Marx: Contribuição para a 

Crítica da Economia Política387 e os Livros I e III de O Capital388. No interior do texto 

cita Marx cinco vezes: uma vez para a Contribuição, uma vez para o Livro I e três vezes 

para o Livro III. Partindo para as suas conclusões, no capítulo 3 (“O Definhamento do 

Sistema Agrário da Economia de Exportação na Região”), o último, Fragoso aponta para 

o fato de o sistema, mesmo alimentando-se da incorporação de matas e mão de obra 

escrava, atravessar a crise do escravismo e superar a própria extinção da escravidão, em 

que se verificará a introdução do elemento arrendatário e do colono, até à chegada de “A 

 
387MARX, Karl. Contribuição para a Crítica da Economia Política. Lisboa: Editorial Estampa, 1975.  
388Neste caso, uma edição que reúne os três livros de O Capital: Idem. O Capital – Crítica da Economia 

Política, 3 livros, 6 volumes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. (Tal como encontra-se redigido 

na dissertação de 1983 de João Luiz Ribeiro Fragoso). 
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Invasão dos Pastos”. Antes da introdução do gado, portanto, e após a escravidão, ainda 

há certa sobrevida para a cafeicultura da região, e com lucro. 

 

 

“A vivência da reprodução anual da fazenda de café pode ser vista no caso da 

fazenda Santa Thereza da Cachoeira, que mesmo incapacitada de renovar os 

seus 331.500 pés de café com a plantação de novos pés, na medida em que 

não possuía mais um alqueire em mata virgem, nos anos de 1891 e 1892 fecha 

o seu 

balanço com lucro. Nos dois anos as despesas somam 40:715$000 e as 

receitas 53:290$000, o que representava um lucro de 12:452$000, isto é, de 

30,6% sobre as despesas. Nas contas dessa fazenda percebe-se, ainda, a 

presença de diaristas (camaradas) contratados por serviços de temporadas e 

que recebiam a sua remuneração parte em dinheiro e parte em 

alimentação.”389 

 

  

Fragoso mostrará outros casos. E ainda que nos alerte que não fora 

duradouro, com este exemplo – assim como em outros – abriu-se espaço para aprofundar 

um dos aspectos que naquele momento surgia como fundamental para as relações de 

produção da grande lavoura, a substituição da mão de obra compulsória pela livre. 

Esclarece-nos em suas palavras introdutórias que, a princípio, esta tinha sido a sua 

motivação inicial que o levou a pensar o projeto de pesquisa, contudo, foi se 

preocupando cada vez mais com o processo de produção em si (a região agroexportadora 

de Paraíba do Sul), e como um todo (o sistema agrário de uma economia exportadora, ao 

qual a região estuda estava inserida), do que com a transição do trabalho escravo para o 

livre no campo brasileiro. Contudo, se as relações de produção fazem parte do subtítulo 

de seu trabalho final, se se trata de uma abordagem utilizando-se de algumas das 

ferramentas do marxismo econômico e se aborda em seus apontamentos finais a 

descrição de determinada relação social de trabalho e de produção na participação que 

esta teve na obstinação do sistema econômico estudado em permanecer ativo, 

entendemos que se fazia necessário deter-se um pouco mais na teoria marxista do 

arrendamento. 

Em nossas leituras, fomos se apercebendo existirem diferentes modalidades 

de “conclusão”. Sempre como desfecho, em obras literárias ficcionais, contos, romances 

etc., pode ser a revelação de algo que reflete ou é o resultado direto do desenvolvimento 

 
389FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., pp. 143 e 144.  
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da trama, que acaba por explicar o porquê de seu elemento motivador. Em trabalhos 

monográficos de cunho universitário, maiormente aqueles em que seu autor está 

pleiteando algum título na academia, há a possibilidade de dois cenários. Podemos ter, 

primeiramente, a apresentação inédita dos resultados da pesquisa, a comprovação, por 

exemplo, de suas hipóteses, cuja investigação embasou o desenvolvimento do trabalho – 

não é que conseguimos verificar na maioria dos casos que tivemos em mãos. A segunda 

possibilidade, que é a que constatamos predominar, trata-se, nada mais, do que um 

pequeno rol confirmador, mas não inédito, do que já foi exaustivamente demonstrado no 

corpo da redação, a conclusão, ou as conclusões, são evidenciadas no desenvolvimento 

do texto; em casos como este, a expressão “considerações finais” acaba sendo mais 

adequada do que “conclusão” (a nossa tese enquadra-se neste caso mais recorrente). 

A dissertação de Fragoso enquadra-se, sua conclusão, neste último caso. 

Nela, ou nelas, as “Conclusões”, ele enumerou, como demonstramos, dois pontos 

confirmadores do que apresentou durante o desenvolvimento do texto; ou seja, 

encurtando, em um sistema de plantation historicamente definindo, o sobretrabalho era 

extraído de modo não capitalista em uma agricultura extensiva que persistia em seu 

definhamento etc. Pelo exposto, depreendemos que o desfecho dado por Fragoso às 

pesquisas de sua dissertação, exposto em seu texto defendido em 83, não seja o que 

redigiu como “conclusões”; ali, reforçando, somente nos rememora, resumidamente, o 

que fora afirmando ao logo de sua escrita. Sustentamos que dá termo a seu trabalho, 

literalmente, no final do Cap. 3 (“O Definhamento do Sistema Agrário da Economia de 

Exportação na Região”), seção 3.3 (“A Invasão dos Pastos”), apontando para novas 

relações de trabalho, do colonato/arrendamento, já que, no mínimo, sustentaram o 

esgotamento da cafeicultura e a introdução da pecuária com o fim da escravidão. 

Talvez fosse necessária nova pesquisa, dando continuidade; porém, 

obviamente, não nos convém e nem nos é permitido tal “cobrança”. Contudo, de todo 

modo, ficou a lacuna a ser preenchida. Acreditamos que para se dar conta dessa 

ausência, quiçá seja fundamental uma densa leitura, ao mesmo tempo quantitativa e 

qualitativa, pelo menos de toda a seção do Livro III de o Capital que trata de renda 

fundiária, “Conversão do lucro suplementar em renda fundiária”390, seus onze capítulos 

 
390MARX, Karl. O Capital... Livro III... op. cit., pp. 1065-1611.   
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(que se tratando de Karl Marx sabemos que não é pouca coisa) sobre as possibilidades e 

características dos rendimentos advindo da terra. 

 

 

“Qualquer que seja a forma específica da renda fundiária, todos os seus tipos 

têm em comum: o apropriar-se da renda é a forma econômica em que se 

realiza a propriedade fundiária, e a renda fundiária supõe propriedade 

fundiária, que determinados indivíduos sejam proprietários de determinadas 

parcelas do globo terrestre. E tanto faz que o proprietário seja a pessoa que 

representa a comunidade como na Ásia, no Egito etc., ou que a propriedade 

fundiária seja mero acessório do direito de propriedade de determinadas 

pessoas sobre as pessoas dos produtores direto, como na escravatura e na 

servidão, ou que não produtores detenham a sua propriedade privada da 

natureza, mero título de propriedade sobre o solo, ou finalmente que se trate 

de uma relação com o solo, como se dá com colonos e pequenos proprietários 

camponeses, a qual, com o sistema de trabalho isolado e socialmente não 

desenvolvido, parece implicar que os produtores diretos se apropriem do que 

produzem em determinadas parcelas do solo.”391 

  

 

Tais considerações são capazes de levantar outros questionamentos acerca 

do marxismo apresentado por Fragoso em 1983. Como, por exemplo, em se tratando da 

concepção de um “sistema agrário da economia de exportação, particularmente, aquele 

fundado no trabalho escravo... A presença do sistema de roça na agricultura de alimentos 

na fazenda, possibilita a ‘associação’ do trabalhador direto aos meios de produção”392. 

Sendo aluno de Ciro Flarmarion Santana Cardoso (historiador marista) no curso de 

mestrado, que participou de sua banca em 83, e sua orientadora, Maria Yedda Leite 

Linhares, tendo sido, por sua vez, banca do doutoramento de Cardoso, perguntamo-nos 

por que não utilizou deste as reflexões acerca da noção de “protocamponês” para o caso 

americano colonial, cuja origem vem da escravidão africana nas Américas (Sul dos 

EUA, Caribe e Brasil), presente em sua tese de doutorado defendida em 1971 na 

Universidade de Paris e publicado na Guiana Francesa em 1999: 

 

 

“Les conceptions du chapitre VII sur les sociétés à esclaves, dont celle de la 

Guyane, ont été fort influencées par des notions redevables à l’historien 

brésilien Caio Prado Junior, en particulier sa notion de l’existence de deux 

pôles bien définis dans la société esclavagiste (les maîtres et les esclaves), 

entre lesquels s’étendaient ‘des formes inorganiques de la société coloniale’. 

Mais au Brésil, par exemple, les recherches de ces dernières décennies ont 

montré, au contraire, que le secteur paysan et d’autres secteurs intermédiaires 

présents dans la société esclavagiste étaient bien solides et très organisés, ne 

 
391Idem, ibidem, p. 1096.  
392FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., p. 8. 
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présentant pas du tout ce qu’on pourrait appeler un caractère d’anomie. Les 

recherches portant sur la protopaysannerie esclave et les paysans libres dans le 

sud des Etats-unis et dans les Caraïbes vont dans le même sens.”393 

 

 

Considerações de muita relevância, sobretudo se levarmos em conta que a 

partir delas Cardoso construíra o importante, e polêmico394, conceito de “brecha 

camponesa”395, que se enquadra perfeitamente nos casos apontados por Fragoso em 

Paraíba do Sul, principalmente em se tratando da extração do sobretrabalho registrado 

por ele, dentre outras coisas, na roça de alimentos coexistente com o café trabalhado 

pelo escravo. E com o fim da escravidão, quando estes trabalhadores serão regidos por 

outra normatização das relações de trabalho, o que antes se tinha como extração de labor 

extra do trabalhador direto, seja denominado conceitualmente de “brecha camponesa” ou 

não, será reproduzida, por exemplo, em casos inseridos nas variações do colonato-

arrendamento (que necessitam também de estudos conceituais e empíricos 

aprofundados).  

 

 

“Toda renda fundiária é mais-valia, produto de trabalho excedente. Na forma 

menos desenvolvida, é diretamente produto excedente, a renda natural. Mas, 

no modo capitalista de produção, a renda fundiária é sempre sobra acima do 

lucro, acima da fração do valor das mercadorias, a qual por sua vez consiste 

em mais-valia (trabalho excedente). Por isso, erra-se quando então se procura 

explicar a renda fundiária, aí componente particular e específico da mais-

valia, recorrendo simplesmente às condições gerais da mais-valia e do lucro. 

Essas condições são: os produtores imediatos devem trabalhar além do tempo 

necessário para reproduzir a própria força de trabalho e a si mesmo. Devem 

executar trabalho excedente. Esta é a condição subjetiva. A condição objetiva 

é que possam executar trabalho excedente, que os recursos naturais sejam tais 

que parte do tempo de trabalho disponível baste para a própria reprodução e 

manutenção como produtores, e que a produção dos meios de subsistência 

necessários não consuma toda a força de trabalho. A fertilidade da natureza 

constitui aqui um limite, um ponto de partida, uma base. Outro fator 

fundamental é o desenvolvimento da produtividade social do trabalho. 

Vejamos a coisa mais de perto: uma vez que a produção dos alimentos é a 

condição primordial da vida e de toda a produção, o trabalho empregado nessa 

produção, portanto o trabalho agrícola no sentido econômico mais amplo, tem 

 
393CARDOSO, C. F. S. La Guyane Française (1715-1817): Aspects économiques et sociaux. Contribution à 

l´étude des sociétés esclavagistes d´Amérique. Petit-Bourg, Guadaloupe: Ibis Rouge, 1999, p. 19 – grifo 

do autor. 
394“O Prof. Jacob Gorender polemizou com minhas opiniões a respeito do tema da ‘brecha camponesa’ 

(unilateralmente: na época em que o fez, eu já me encontrava vinculado preferencialmente à História 

Antiga e não respondi ao desafio).” Idem, Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3449605639852165 

(última atualização feita pelo autor em 20 de março de 2013). Consulta em 23 de agosto de 2020.  
395V. Idem. “A brecha camponesa no sistema escravista”. In: Idem. Agricultura, Escravidão e Capitalismo. 

Petrópolis: Vozes, 1979, pp. 133-154. 
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de possuir rendimento bastante para que a totalidade do tempo de trabalho 

disponível não se absorva na produção de alimentos, em suma, para que seja 

possível trabalho excedente agrícola e em consequência produto excedente 

agrícola.”396 

 

 

João Fragoso, na pesquisa, análises e conclusões que resultaram no trabalho 

final de 83, teve – redizemos – o mérito de apontar que os vínculos significativos 

estabelecidos entre os elementos do processo produtor-agrícola de Paraíba do Sul no 

XIX, tais como as interações entre insumos, solo e fertilização deste por nutrientes da 

combustão vegetal, e mão de obra, não eram tipicamente relações de produção 

capitalistas, sobretudo se as encaremos com a precisão do que disse Marx a respeito 

(cuja origem inglesa baixa-medieval numa mais se repetira com aquela exatidão de 

circunstâncias). Mas temos de observar igualmente, por exemplo, que “renda da terra” 

não é “lucro da agricultura”; pois que, apesar de toda a renda da terra ser mais-valia, 

nem toda mais-valia, por sua vez, é renda da terra – vejamos: 

 

 

“O mesmo pode ser percebido na passagem do discurso de um conferencista 

(F. Belisário) na ‘Exposição do Café’ de 1882 isto é, já no período de crise 

daquela produção no Rio de Janeiro. Antes ‘de chegar à agricultura intensiva, 

isto é, ao emprego dos estrumes, há ainda uma passagem intermediária, que é 

o pouzio das terras, o descanso; mas em nosso paiz isto mesmo já é diffici’. A 

não utilização do período de pousio nos leva a pensar no que Marx escreve 

sobre a renda diferencial I, que diz respeito à diferença de fertilidade e 

localização dos solos. Nas condições técnicas deste sistema de uso da terra, as 

terras virgens implicavam um maior volume de produção por hectare do que 

aquelas que já tinham sido utilizadas e onde, portanto, a plantação era feita em 

derrubadas de capoeiras; a não inversão de um trabalho adicional na 

recuperação das terras, deslocava a capacidade produtiva dessa para a sua 

fertilidade natural.”397 

 

 

O que Fragoso chama de “renda diferencial I” (aplicado em Paraíba do Sul), 

uma das modalidades de renda fundiária apontada por Marx – no que diz respeito aos 

rendimentos da propriedade da terra com o advento do modo de produção capitalista (a 

maneira pelo qual as classes sociais relacionam-se economicamente com a terra) –, em 

verdade, não é “renda da terra”, tendo em vista que seu proprietário não está tirando de 

um arrendatário uma parcela além do que o mesmo obteve com alienação do valor-de-

uso produzido; é o próprio proprietário que produz, enquanto produtor indireto, e 

 
396MARX, Karl. O Capital... Livro III... op. cit., pp. 1096 e 1097 – grifo do autor. 
397FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrários... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 27 – grifos do autor. 



306 

 

vende398. Como relação social, Marx distingue a renda da terra em duas modalidades, a 

“diferencial” e a “absoluta”. Neste último caso, a “absoluta”, para que a entendamos, 

simplificando, temos de levar em consideração as relações da agricultura, de um modo 

geral, com os outros setores da produção, ou seja, para além da agricultura, pois, 

segundo Marx, se comparada ao setor industrial, por exemplo, tem menos capital 

orgânico; mas não nos prenderemos a este caso399, ficaremos restritos à “diferencial”.  

Marx subdivide a renda diferencial em duas configurações, “primeira forma 

de renda diferencial” e “segunda forma de renda diferencial”400. Atendo-se à renda 

diferencial I – pois é a que Fragoso faz menção –, esta diz respeito, por exemplo, às 

diferenças que as terras têm entre si, localização, fertilidade do solo etc., gerando 

retornos econômicos diferentes para investimentos de capitais de igual valor (em 

resumo, a diferencial II: capitais diferentes têm retornos também diferentes).401 Daí 

Fragoso se referir ao descanso ou não da terra, em sistema de rodízio (caso ocorresse), e 

a utilização das matas na produtividade do solo, na vantagem dos que as tinham etc. Mas 

não se tratava naquele momento, sobretudo paro o caso específico que retratou, como já 

demonstramos, de renda da terra. Afirmamos ser neste caso lucro agrícola, ainda que 

preenchido e maculado por frações de “sobretralho” não procedentes de relações 

tipicamente capitalistas, stricto sensu; logo, seria uma espécie, defendermos aqui, de 

“lucro contaminado”. 

Tais reflexões podem parecer digressões do tema principal; porém, estamos 

inserindo-nos profundamente nas discussões sugeridas por Fragoso, mas que, no entanto, 

ele ou não aprofundou, não deu prosseguimento ou mesmo nem tocou (nem tampouco 

posteriormente em outros trabalhos). 

Em sua Introdução, menciona o estudo José de Souza Martins em O 

 
398“Caracteriza a renda diferencial o fato de o proprietário só apoderar-se aí do lucro suplementar que o 

arrendatário noutra hipótese embolsaria e em certas circunstâncias realmente embolsa enquanto vige o 

contrato de arrendamento.” (MARX, Karl. O Capital... Livro III... op. cit., p. 1304).    
399Sobre renda diferencial absoluta, v. principalmente em Cap. XLV. “A renda fundiária absoluta”. In: 

idem, ibidem, pp. 1293-1332.  
400Sendo esta ainda decomposta por Marx em três casos distintos, em relação ao preço de produção 

daquilo que é produzido na propriedade: 1º – quando “constante o preço de produção”; 2º – quando 

“decrescente o preço de produção”; 3º – quando “crescente o preço de produção”. V. Idem, pp. 1163-1276. 
401Ficando somente na Crítica da Economia Política, Marx aborda a renda da terra nos três livros de O 

Capital; entretanto, se detém de forma mais específica, profunda e extensa, como já indicamos, no Livro 

III.  
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Cativeiro da Terra402, trabalho de Sociologia da História que, examinando o caso da 

cafeicultura paulista, deteve-se profundamente nas razões e seus resultados – no 

processo do desenvolvimento de nosso capitalismo (que lembra-nos, em muito 

diferencia-se do que fora em centros mais desenvolvidos, como na Europa centro-

ocidental e nos EUA) – da transição do trabalho escravo para o livre no campo 

brasileiro, na segunda metade do séc. XIX para o início do XX. 

Martins trabalha com o entendimento de que os grandes proprietários 

escravistas, na perspectiva dada principalmente a partir de 1850 com o término do 

tráfico de escravos, apontando para o fim da escravidão – confirmada em 1888 –, 

optaram por construir mecanismos jurídicos de ingerência social sobre os processos de 

produção rural, controle do trabalho direto e da propriedade da terra, que garantiram a 

manutenção do padrão de exploração econômica, iniciado com o período colonial, 

mesmo após o fim da escravidão, mantendo assim as suas condições de domínio e 

acumulação capitalista enquanto classe social. Por conseguinte, não é à toa que a Lei de 

Terras de 1850, promulgada dias depois da Eusébio de Queirós, altera de modo 

significativo a obtenção legal da propriedade fundiária, que antes, de certo modo, era 

garantida àqueles que ocupando economicamente a terra, a podiam reclamá-la; 

doravante, portanto, só comprando-a. Neste caso, antes de 1850, sendo o trabalhador da 

lavoura um escravo, a terra poderia até ser livre; do contrário, libertando-o – que é o que 

ocorreu –, era a terra que deveria ser cativa. Este é o seu argumento central, daí o título 

de seu livro. 

Pensando a sociedade em termos estruturais, Martins preocupou-se em 

aprender, de modo dialético, suas alterações e continuidades em um mesmo processo 

histórico. Como resultado da pressão do capitalismo brasileiro, há uma radical alteração 

na sua principal relação de trabalho; entretanto, resguardando seu padrão social de 

acumulação econômica. Se o trabalhador não era livre, quando liberto, não tem livre 

acesso à propriedade da terra. Então, nesta liberdade legal do trabalhador: 

 

 

“Foi o fazendeiro quem se libertou do escravo, e não o escravo quem, 

propriamente, se libertou do fazendeiro. A proposta da Abolição, em tese, não 

se destinava a remir o cativo mas a dele libertar o capital, que se contorcia nas 

 
402MARTIN, José de Souza. O Cativeiro da Terra. São Paulo: Editora Contexto, 2010. 
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limitações, impedimentos e irracionalidades da escravidão. Era o capital que 

queria romper caminho nas contradições do cativeiro.”
403

 

    

 

Reiterando, o sociólogo Souza Martins, em O Cativeiro da Terra, 

concentrou-se na cafeicultura paulista, sobretudo de finais do XIX para o início do XX, 

vivendo a transição do trabalho escravo para o livre. Neste contexto, sob as necessidades 

comerciais de realização do café, os fazendeiros (que vem de “fazenda” – riqueza que 

compreende não só a terra, mas tudo o que nela também o é, incluindo o trabalho, e 

poderá ser404), resumindo, rearranjaram a alteração jurídica que foram obrigados a 

absorver na relação com o trabalhador direto de sua lavoura. Impedidos, de agora em 

diante, de acessar à fonte do tráfico externo de escravos para abastecer de braços as suas 

propriedades, esses cafeicultores introduzem a mão de obra imigrante para o cultivo do 

café; mas livres estes, necessário era uma condição contratual, nesta nova relação com o 

trabalhador, que o mantivesse na terra sem que este a possuísse, e a solução encontrada 

foi o colonato. Logo, demonstra-nos claramente Martins, do trabalho escravo não se 

passou de imediato ao assalariado (não que não existisse, inclusive era possível 

encontrá-lo antes da abolição), tivemos, primeiramente, um longo período de transição. 

A resposta metodológica encontrada por Martins para a questão dessa 

contradição, de um capitalismo calcado em relações não capitalistas de produção, foi 

verificar na circulação a capitalização do que os cafeicultores paulistas obtinham da 

renda da terra (tornando-a renda capitalizada) ou, principalmente, do trabalho extra não 

pago ao colono, neste momento o produtor direto em suas terras405 – uma relação 

 
403Idem, ibidem, p. 271. 
404“A palavra ‘fazenda’, tomada no seu sentido coevo, e não no sentido que tem hoje, teria ajudado a 

chegar a este ponto. De fato, ‘fazenda’ significava o conjunto dos bens, do que foi feito, a riqueza 

acumulada; significava sobretudo os bens produzidos pelo trabalho e o trabalho personificado no escravo. 

Estava, pois, muito próxima da noção de capital e muito longe da de propriedade fundiária, que é o sentido 

que tem hoje.” (Idem, p. 38 – grifos do autor).  
405Sendo o capital uma relação social coerciva, esses capitalistas-fazendeiros de São Paulo, pelo raciocínio 

de Martins (que endossamos), materializavam os resultados desta coerção em mercadorias (valor-de-uso 

de ganho futuro com a alienação) e em capital-dinheiro (relação com o passado, pois que se trata da 

apropriação de trabalho extra não pago quando da execução do trabalhador). Também temos de observar, 

tal como fizemos com a análise de Fragoso, que se o colono ele mesmo vendia o que produziu e com parte 

do que recebia pagava algum “aluguel” pelo uso da terra a seu proprietário, este recebia renda da terra; 

contudo, se era o proprietário fundiário que retirava do colono, o produtor direto, por algum acordo 

protocolado legalmente ou não, a sua produção e a vendia, o que recebia com esta venda era, como 

dissemos acima, lucro agrícola contaminado (reiterando, como definimos e explicamos, apesar de suas 

características capitalistas, este lucro da alienação do valor de uso obtido pelo proprietário teve a 
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dialética, de uma realidade que gera outra que a princípio parece-lhe estranha: uma 

lógica “hibrida”, segundo Martins. 

 

 

“A produção capitalista de relações não capitalistas de produção expressa não 

apenas uma forma de reprodução ampliada do capital, mas também a 

reprodução ampliada das contradições do capitalismo – o movimento 

contraditório não só de subordinação de relações pré-capitalistas ao capital, 

mas também de criação de relações antagônicas e subordinadas não 

capitalistas. Nesse caso, o capitalismo cria a um só tempo as condições de sua 

expansão, pela incorporação de áreas e populações às relações comerciais e os 

empecilhos à sua expansão, pela não mercantilização de todos os fatores 

envolvidos, ausente o trabalho caracteristicamente assalariado. Um 

complemento da hipótese é que tal produção capitalista de relações não 

capitalistas se dá onde e enquanto a vanguarda da expansão capitalista está no 

comércio. Em suma, onde o capitalismo não se realiza plenamente, como no 

caso do colonato, dissemina a dinâmica capitalista e até uma híbrida 

mentalidade capitalista que fazem com que a economia funcione como 

economia capitalista, mesmo não o sendo plenamente, a sociedade ainda 

organizada com base em relações sociais e valores de orientação pré-

modernos.”406 

 

 

Fragoso, em 83, compartilha da ideia de Martins de relações não capitalistas 

de produção para o campo brasileiros no XIX e início do XX, em seus estudos para a 

produção cafeicultora de exportação, este para São Paulo e aquele para o Rio de Janeiro: 

“Consideramos as relações de produção que são geradas na crise do escravismo colonial, 

como nos informa José de Souza Martins, enquanto relações não-capitalistas de 

produção; e isso seria válido tanto para São Paulo como para o campo do Rio de 

Janeiro”407. Contudo, digamos, rompe metodologicamente com Martins por este ter 

entendido a manutenção das relações não capitalistas de produção, com a introdução do 

trabalho livre no Brasil, como uma maneira de se manter o padrão “colonial” de 

realização de nosso capitalismo, em que a produção esteve subordinada ao comércio; 

Martins, em sua análise, portanto, privilegia a circulação em detrimento da produção. 

 

 

“(...) Por exemplo, em nenhum momento o autor se refere ao sistema de uso 

da terra, às técnicas/instrumentos de trabalho vigentes na produção agrícola, à 

demografia, elementos que, ao nosso ver são indispensáveis para o estudo das 

forças produtivas e, portanto, para a compreensão das relações de produção. 

Em outras palavras, nos parece, que a interpretação dada por José de Souza 

Martins não é suficiente para explicar a base singular daquelas relações de 

 
contribuição de formas não capitalistas de produção).     
406MARTIN, José de Souza. O Cativeiro da Terra... op. cit., p. 36.  
407FRAGOSO, J. L. R. Sistemas Agrárias... op. cit., 1983 – dissertação de mestrado, p. 2.   
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produção, que e a ‘associação’ do trabalhador direto livre aos meios de 

produção, a produção por este de parte de seus meios de subsistência sem a 

mediação do mercado; característica que diferencia esta forma social de 

trabalho da capitalista. E neste momento, achamos mais adequado procurar 

entender estas relações de produção a partir da historicidade do processo de 

produção agrícola considerando que as ‘relações de produção correspondem a 

um de terminado grau de desenvolvimento das forças produtivas 

materiais’.”408 

 

 

A possível “deficiência” da percepção de Martins acerca do significado 

daquelas sui generis relações de trabalho não capitalistas, inscrever-se-iam, segundo 

interpretou Fragoso, exatamente no seu afastamento dos processos de produção 

envolvendo diretamente os trabalhadores, pelo menos, da grande lavoura de exportação. 

“E neste momento” Fragoso procurou aproximar seu foco de investigação a esse 

processo de produção (suas técnicas, relações sociais específicas etc.) que Martins 

negligenciara. 

Esta opção de pesquisa de Martins (a provável “negligência”) deu-se em 

função de sua intenção de inserir o nosso processo histórico de desenvolvimento do 

capitalismo na discussão da “teoria marxista da transição”, de como se dá a passagem de 

um modo de produção a outro (que envolve também o conceito de “modo de 

produção”), iniciada por Marx quando este analisa a transição entre o modo de produção 

feudal para o capitalista na Europa Ocidental, sobretudo a partir do caso inglês, com a 

intenção de apontar as alternativas para a classe trabalhadora de uma transição do modo 

capitalista de produzir para o socialismo. Contudo, Martins denuncia o caráter político-

ideológico de muitos marxistas ao tratar do assunto, cujas intenções militantes fizeram 

com que fossem motivados por um imediatismo traduzido em uma visão linear, 

economicista, determinista e, portanto, a-histórica dos processos históricos, numa 

espécie – esdrúxula – de “marxismo positivista”. 

 

 

Se reduzirmos o modo de produção a um momento, a uma etapa econômica, 

como faz em Sweezy e os adeptos do que Lukács define como ‘marxismo 

vulgar’, desfiguramos o processo histórico e introduzimos na sua análise um 

entendimento economicista, positivista e a-histórico, o de uma história social 

movida por conceitos e não, propriamente, movida por suas contradições. Por 

isso mesmo, dependendo do movimento da análise, Marx utiliza diferentes 

 
408Idem, ibidem, p. 2 e 3. Fragoso finaliza citando a Marx, in: MARX, Karl. Contribuição para a Crítica da 

Economia Política, 4ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1975, p. 28.  
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denominações para o mesmo modo de produção – modo de produção 

capitalista, modo de produção especificamente capitalista ou modo de 

produção da grande indústria. Algumas vezes, emprega a noção de modo de 

produção para se referir ao processo de trabalho; outras vezes, emprega-a para 

tratar do processo de valorização do capital, de extração da mais-valia e de 

reprodução ampliada do capital. Isso não o faz perder de vista a concepção 

nuclear de modo de produção, que é a de modo historicamente determinado de 

exploração da força de trabalho no processo de produção, no qual são 

produzidas também as relações sociais fundamentais de uma sociedade e as 

destorcidas representações e ideias que as legitimam e as explicam 

ideologicamente. Quando ele se refere a modo de produção camponês, está se 

referindo a processo camponês de trabalho, que não exclui a sujeição do 

trabalho camponês ao capital, fato que não deveria ser perdido de vista em 

face de um estudo sobre a produção do capital e sobre a sua reprodução 

capitalista. Isso não impediu uma alvoroçada gestação de estudos em relação a 

um suposto modo (histórico) de produção camponês, também aqui no 

Brasil.409 

 

 

Tais discussões chegam à América Latina, região pouco estudada por Marx, 

e, do mesmo modo, equívocos foram cometidos, como, por exemplo, a existência do 

modo de produção feudal que teria sido introduzido com a exploração econômica 

colonial das plantations etc.; incluindo o Brasil, obviamente. Por isso Martins procedeu 

à leitura do texto do próprio Marx, ou seja, do pensamento marxiano, sobretudo no Livro 

III de O Capital, que lhe permitiu perceber, dentre outras coisas, no processo de 

formação e desenvolvimento de nosso capitalismo, uma ruptura no interior de uma lenta 

transição (“muda não mudando”410 – diríamos que se trata do insistente paradoxo que 

acompanha os processos da realidade social, de um revés que mantém o que lhe é 

antagônico), que foi a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre sob o regime 

do colonato, que permitiu a manutenção do domínio dos grandes produtores rurais (de 

origem aristocrática mas também desenvolvendo, cada vez mais, aspectos de 

fazendeiros-empresários). Daí sua preocupação em estudar também a acumulação no 

comércio, pois que, segundo Marx, em economias pré-capitalistas, mas monetizadas, é o 

 
409MARTIN, José de Souza. O Cativeiro da Terra... op. cit., p. 16 – grifo do autor. Na discussão apresentada 

por Martins acerca das polêmicas envolvendo o conceito de “transição” no Marxismo, em que discorda, 

dentre outros, de Paul Sweezy, sentimos a falta, em O Cativeiro da Terra, do que diz a respeito Maurice 

Dobb, em seus estudos sobre o desenvolvimento do capitalismo, pois que Sweezy (que entende a troca 

comercial, as cidades comerciais e “a acumulação primitiva de capitais” como necessariamente fatores da 

gênese da “transição” aonde capitalismo surgiu) está respondendo a Dobb (cuja posição de Martins parece 

ser muito próxima), que, mais atento ao que diz Marx no Livro III acerca da historicidade da renda 

capitalizada da terra, afirma ser o comércio somente um elemento que estimula aquilo que surge nas 

relações de produção no campo, onde se encontra a origem do capitalismo. V. em DOBB, Maurice Herbert. 

Estudios sobre el Desarrollo del Capitalismo. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2005; e 

BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista... Op. cit., pp. 4 e 5).  
410MARTIN, José de Souza. O Cativeiro da Terra... op. cit., p. 6. 
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comércio que mais acumula capital na forma de dinheiro.  

 

 

“Por isso, quando menos desenvolvida a produção, tanto mais os haveres em 

dinheiro se concentram nas mãos dos comerciantes, tanto mais se patenteiam 

forma específica da fortuna mercantil. No modo capitalista de produção – isto 

é, depois que o capital se apoderou da própria produção e lhe imprimiu forma 

específica inteiramente nova –, o capital mercantil aparece apenas como 

capital destinado a uma função particular. Em todos os modos anteriores de 

produção, o capital mercantil se apresenta como a função por excelência do 

capital, e é tanto mais quanto mais a produção tem por objetivo o consumo 

imediato dos próprios produtores. 

(...) Todavia, seu desenvolvimento [do capital mercantil], considerado de per 

si, não é, conforme veremos, suficiente para possibilitar e explicar a transição 

de um modo para outro.  

“Na produção capitalista, o capital mercantil deixa a antiga existência 

soberana para ser um elemento particular do investimento de capital... Passa a 

funcionar como agente do capital produtivo. As condições sociais particulares 

que se formaram com o desenvolvimento do capital mercantil deixam de ser 

determinantes; ao revés, onde ele prevalece, reinam condições arcaicas. É o 

que se verifica até no mesmo país, onde, por exemplo, as cidades puramente 

mercantis estão próximas e as industriais se distanciam do passado.”411 

 

 

Contudo, sem optar pelo “revisionismo” marxista, não leva, digamos, “ao pé 

da letra” algumas das afirmações de Marx. Martins procede a um debate com este autor 

sobre os processos sociais e econômicos, sua historicidade, que estão por trás das 

origens do modo capitalista de produzir, da transição do feudalismo para o capitalismo, 

sem, no entanto, ter a pretensão de discutir com Marx como deu-se especificamente este 

fenômeno no caso – original – do campo inglês nos séculos XV e XVI, explorado pela 

 
411MARX, Karl. O Capital... Livro III... op. cit., pp. 550-552 – grifo do autor. A título de esclarecimento, o 

que Marx está chamando de “condições arcaicas” não é necessariamente – e nem rigorosamente – o que 

Fragoso dirá, junto com Florentino, em 1993 na publicação de Arcaísmo como Projeto (FLORENTINO, 

Manolo Garcia; FRAGOSO, J. L. R. O Arcaísmo como Projeto... op. cit.). A princípio, sim, tratam de tema 

semelhante, pois que os três, Marx, Fragoso e Florentino, falam do predomínio da circulação em 

sociedades pré-capitalistas (ou protocapitalistas) etc.; porém, há uma diferença entre as perspectivas de 

Fragoso-Florentino em relação às de Marx. Diferença que a princípio apresenta-se, formalmente, como 

sutil; todavia, de conteúdo profundo. Marx situa sua análise do teor das circunstâncias “arcaicas” na 

história do desenvolvimento capitalista nas razões econômicas deste desenvolvimento (que para o 

momento estudado apresentava-se para os comerciantes como a mais vantajosa possibilidade econômica); 

enquanto os autores do Arcaísmo como Projeto encontram no que chamam de “arcaico”, nas relações 

sociais de produção não-capitalistas para o Brasil colonial, monárquico e da Primeira República (pelo 

menos), uma tradição fossilizada em nossa cultura cuja origem é o antigo regime português, tradição esta 

que seria a determinante de um comportamento aristocrático e ilógico impedidor do pleno 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Marx enquadra o que seria “arcaico” como uma contingência 

das históricas relações de produção para o período que estudou; ao passo que, para Fragoso-Florentino, ao 

contrário, o “arcaísmo” de que tratam, concomitantemente, é causa e consequência: consequência da 

tradição de origem medieval lusitana e causa (em um determinismo culturalista) de nosso atraso 

econômico estrutural.  
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lupa de Marx de forma exaustiva (e que tudo indica não se repete, tal e qual, em outro 

tempo-espaço). Martins utiliza-se deste debate, conceitual, para tentar dar conta da 

história do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que Marx não dominava412, a 

partir das relações de produção e reprodução na grande agricultura paulista da segunda 

metade do XIX, que, dentre outras coisas, não só se articulava intimamente com o 

grande comércio, mas dele necessitava, enquanto processo produtivo, para realizar-se.  

 

 

“A forma essencial de capital que subordinava a produção agrícola era, 

portanto, a do capital comercial, na estrita racionalidade do capital que opera 

fundamentalmente na movimentação da safra agrícola. A partir daí, o 

fazendeiro entrava no circuito do capital como proprietário de mercadorias, 

como manipulador de capital-mercadoria. Era nessa condição que ele se 

relacionava com o principal intermediário na comercialização de café, o 

chamado comissário.”413 

 

 

É este debate crítico-analítico, cuja discussão Fragoso abre com Martins, 

mas não dá prosseguimento – e, aliás, o aborta ainda no seu texto de 83, por não o 

aprofundar (sob o pretexto de interessar-se prioritariamente pelos processos produtivos e 

aquele pelos aspectos da circulação) –, que reputamos como deveras necessário para 

uma análise de histórica econômica cuja principal ferramenta metodológica de análise é 

o marxismo, seus conceitos sobre as relações de produção no uso da terra. 

Fomos atrás de possíveis “rastros” da entrada de Fragoso neste debate de 

Martins com Marx acerca de nossa transição econômica estrutural. Já no texto de resumo 

e divulgação da dissertação, o artigo “A Roça” de 1986 (que segundo Fragoso foi 

desenvolvido entre 1983-84), ele dispensa a discussão, não a encontramos, e nem 

citações a Souza Martins. A publicação que se segue, “Marcelino” de 87 (o artigo da 

virada em suas concepções teóricas), que escreve com Manolo Florentino, idem. 

 
412

“A sociedade gestada pelo advento e disseminação da agricultura cafeeira, justamente porque muda não 

mudando, oferece ao pesquisador a oportunidade desse retorno crítico às premissas mais sólidas do 

método de Marx, em circunstâncias históricas bem diversas daquelas que foram objeto de referência de 

sua obra. Diversamente do que fez em relação à Ásia, Marx interessou-se pouco pela América Latina e, 

nesse pouco interesse, usou fontes pobres, como observou José Aricó, o competente pesquisador 

argentino, erudito conhecedor e editor das obras do autor alemão em espanhol. Se tivesse tido melhor 

familiaridade com a realidade latino-americana, em particular com a profunda transição que as relações de 

trabalho estavam sofrendo no Brasil, seguramente teria alargado sua compreensão do capitalismo e 

inovado nas interpretações que fez.” (MARTIN, José de Souza. O Cativeiro da Terra... op. cit., pp. 7 e 8).  
413Idem, ibidem, p. 73. 
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E continuamos. O município de Paraíba do Sul (analisado pela primeira vez 

por Fragoso na pesquisa cujo resultado apresentou em 83), a região do Médio Vale 

Paraíba Fluminense, na qual está inserido, e mais o município de Rio de Janeiro (e as 

relações econômica que este estabeleceu com outras regiões, no Brasil e no exterior), 

nos períodos colonial e monárquico brasileiros, serão por excelência os cortes 

espaço/tempo de seus projetos acadêmicos, pesquisas, publicações etc., sobretudo nos 

trabalhos que lhe abriram as portas da maturidade intelectual e profissional: Homens de 

Grossa Aventura, cuja 1ª edição é de 1992414 (que é a publicação dos quatro primeiros 

capítulos de sua tese de doutorado, que tem cinco capítulos, defendida em 1990 na 

UFF415, agraciada pelo Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa, de 1991); O Arcaísmo 

como Projeto, de 1993, que escreveu em parceria com Manolo Florentino como 

resultado das reflexões de ambos sobre as suas teses de doutoramento (“O estudo que se 

segue é o resultado, bastante amadurecido, de duas teses de doutoramento”416); e O 

Antigo Regime nos Trópicos417 de 2001, coletânea de artigos dentro da temática geral 

(e conceitualmente “culturalista”) trabalhada por Fragoso em sua fase de historiador das 

“elites”, organizado por ele, Fernanda Bicalho e Maria de Fátima Gouvêa.418 

Esmiuçamos em tais obras – como em várias outras, publicadas antes e 

depois – sinais da discussão que Fragoso ensaiou com Martins em 83, mas não 

encontramos nenhuma menção. Inclusive, também não encontramos nenhuma citação ao 

Cativeiro da Terra e nem a seu autor no trabalho que identificamos como, talvez, o seu 

principal retorno, agora editorial, à Paraíba do Sul de 1983 (apesar de lá nunca ter saído), 

Barões do Café e Sistema Agrário Escravista: Paraíba do Sul / Rio de Janeiro (1830-

1888)419, edição lançada em 2013 que na verdade é a publicação dos dois últimos 

 
414FRAGOSO, J. L. R. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de 

Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, Órgão do Ministério da Justiça, 1992.  
415Idem. Comerciantes, Fazendeiro e Formas de Acumulação em sua Economia Escravista-Colonial: Rio 

de Janeiro, 1790-1888. Niterói: PPGH-UFF, 1990 – tese de doutorado.  
416FRAGOSO, J. L. R. & FLORENTINO, Manolo Garcia. O Arcaísmo como Projeto... op. cit., p. 14. A tese do 

segundo autor: FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras: Um Estudo Sobre o Tráfico de Escravos 

Africanos para o Porto do Rio de Janeiro. c. 1790-c. 1835. Niterói: UFF, 1991.  
417FRAGOSO, J. L. R.; BICALHO, Maria Fernanda; e GOUVÊA, Maria de Fátima. O Antigo Regime nos 

Trópicos... op. cit.  
418Bicalho, Florentino, Fragoso e Gouvêa, como já informamos, foram, segundo entendemos e 

defendemos em nossa dissertação de 2014, o núcleo duro e original do ART (o Antigo Regime nos 

Trópicos), tendência historiográfica que entendemos como de inspiração pós-moderna.  
419FRAGOSO, J. L. R. Barões do Café e Sistema Agrário Escravista: Paraíba do Sul / Rio de Janeiro (1830-

1888). Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013. 
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capítulos da tese (que demonstra o estreito vínculo entre dissertação e tese – ainda que 

com objetivos e métodos distintos) que não foram publicados em Homens de Grossa 

Aventura (em nenhuma de suas duas edições, 1992 e 1998)420 mais um último capítulo 

que, em relação à tese de 1990, seria inédito, pelo menos tratado exclusivamente em 

único capítulo à parte (pois alguns de seus temas, no “varejo”, podem estar vinculados a 

outras seções da tese). Sendo assim, Homens de Grossa Aventura e Barões do Café 

completariam a tese de 1990, e mais um pouco; pois bem, nesses trabalhos, repetindo, 

não encontramos José de Souza Martins. 

Digo como possivelmente o principal retorno de Fragoso, em 2013, ao tema 

de 1983, e trabalhado mais uma vez no doutorado, porque precisamente os dois últimos 

capítulos da tese de 1990 tratam, de maneira mais pormenorizada, temas como 

“estrutura”, “sistema agrário escravista-exportador”, “reprodução extensiva”, 

“mecanismos de persistência” etc. Então bastaria ler a tese, sem a necessidade da 

consulta ao livro de 2013. Contudo, evidentemente, procedemos a uma comparação para 

averiguar eventuais alterações de uma para outra, e não encontramos, o raciocínio de 

2013 é rigorosamente o mesmo manifestado vinte e três anos antes. E neste registro de 

coerência de perspectiva teórica, destacamos a seguinte passagem como ilustração 

significativa para as nossas indagações: 

 

 

“Essa resistência à mudança [de uma estrutura social hierarquizada, 

implantada com a colônia e calcada em tradições aristocráticas, de senhores 

de terras e gentes que se utilizariam do sistema de exploração econômica não 

para acumular, nos moldes capitalistas, e sim para ascender socialmente e 

fazer a manutenção desta ascensão] – fenômeno cuja análise ultrapassa os 

limites do presente trabalho – não apenas confirma a hipótese de W. Kula de 

que as ‘estruturas dificilmente se suicidam’, mas também pode nos ajudar a 

 
420“Na verdade, cerca de dois terços ou mais do livro a seguir foi escrito há quase ¼ de século e 

correspondeu aos capítulos de história agrária de minha tese de doutorado, defendida em dezembro de 

1990. Os primeiros quatro capítulos da tese foram sobre a atuação dos negociantes de grosso trato do Rio 

de Janeiro, e publicado inicialmente pelo Arquivo Nacional. Nesta publicação procurei estudar a ação de 

uma das mais poderosas comunidades de negociantes, senão a mais importante, da Monarquia lusa da 

passagem do século XVIII para o XIX. Apesar de tais capítulos corresponderem apenas à primeira parte 

de minha pesquisa doutoral [cuja apresentação de seu trabalho monográfico – e seus seis capítulos – foi 

feita em três volumes], ela ficou identificada com o comércio de longa distância e seus homens de grosso 

trato, conforme expressão setecentista. E assim os capítulos só agora publicados ficaram recolhidos numa 

gaveta, e depois aos confins de um disco rígido de um computador. Como o leitor verá mais adiante, a 

exemplo de outros jovens pesquisadores da minha geração eu tinha grandes pretensões quando acabei de 

escrever a minha tese doutoral. Pretendia contribuir decisivamente com a explicação daquilo que na época 

chamava-se de economia escravista colonial.” (FRAGOSO, J. L. R. Barões do Café... op. cit., pp. 11 e12 – 

grifos do autor). 
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entender o tipo de sociedade que se instala no pós-escravidão.”421 

 

 

Neste ponto, “[de] nos ajudar a entender o tipo de sociedade que se instala 

no pós-escravidão”, Fragoso abriu uma possibilidade de retorno ao debate com Martins, 

pois que este, com o Cativeiro da Terra, teve como uma de suas principais preocupações 

as relações socioeconômicas advindas com o fim das relações escravistas de trabalho. 

Sem contar que ambos os autores – Fragoso a partir da tese de 90 – associam a 

dependência da produção da grande lavoura de exportação ao capital mercantil (ao 

menos, para Fragoso, até o desfecho da crise do escravismo)422; entretanto, de maneiras 

diferentes. 

São exatamente essas diferenças, contudo, sobretudo de caráter conceitual, 

que criam afastamento entre os argumentos desses dois autores e com isso a 

impossibilidade de diálogo. Fragoso, entre 1979 e 1983, partiu dos apontamentos de 

Martins em O Cativeiro da Terra, de 1979, para criar a sua análise do sistema produtivo 

da agricultura de Paraíba do Sul. Feito isso, construído e explorado o objeto de estudo, 

não retornará mais às perspectivas, principalmente metodológicas, de Martins, que já em 

1983 procurou discordar em parte. E a partir de 1987, afasta-se ainda mais de qualquer 

possibilidade de aproximação ou mesmo diálogo com este sociólogo, pois que Fragoso, 

fazendo o caminho inverso do mestrado, entenderá a economia pela cultura, 

característica que não se encontra em O Cativeiro da Terra423. Uma das razões, é que 

 
421FRAGOSO, J. L. R. Barões do Café... op. cit., p. 156. Ou ainda, identicamente: idem. Comerciantes, 

fazendeiros... op. cit., 1990 – tese de doutorado, p. 496. 
422“Desse modo, o regime escravista apoia-se na transferência compulsória de trabalho excedente, sob a 

forma de capital comercial, do processo de produção para o processo de circulação, instituindo a sujeição 

da produção ao comércio.” (MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra... op. cit., p. 32. E se 

pensarmos que, segundo Martins, o colonato foi implantado para que se fizesse a manutenção do modelo 

econômico colonial, tal sujeição continha após com o fim do trabalho escravo). “De início, esse sistema 

fora montado em meio ao movimento global da economia colonial e, como resultado desse pecado 

original, surge com alguns traços que iriam acompanhar a sua existência até o final da escravidão. 

Referimo-nos, particularmente, ao caráter mercantil de sua produção, à dependência do capital mercantil 

(cuja expressão maior é a contínua transferência de trabalho excedente para a Praça do Rio de Janeiro)... 

Esses mecanismos, preexistentes em 1850, dariam uma sobrevida às estruturas agrário-escravistas na 

região, particularmente no pós-abolição do tráfico de escravos.” (FRAGOSO, J. L. R. Barões do Café... op. 

cit., p. 156. Ou ainda, identicamente: idem. Comerciantes, fazendeiros... op. cit., 1990 – tese de doutorado, 

pp. 494-496. 
423Podemos ter como exemplos: 

“O regime de colonato consagrou uma premissa que era a principal ideia e a principal necessidade do 

fazendeiro: o colono deveria ser primeiramente um trabalhador da fazenda para tornar-se independente só 

após certo período de trabalho em terra alheia; o seu trajeto seria de empregado, primeiro, e de autônomo 
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esses autores, pelo que advogamos nesta tese, pertencem a contextos diferentes da 

formação intelectual brasileira.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ou, até, patrão, depois. Alguns autores que trabalham numa perspectiva meramente culturalista preferem 

encarar essa proposta como um elemento da tradição cultural do imigrante italiano, o que expressa apenas 

a eficácia do que foi, na verdade, ideologia da classe dominante. 

(...) A extensão do crédito hipotecário a todo o território paulista, com base agora nos imóveis, abria assim 

a possibilidade de substituição do escravo não só como trabalhador mas também fonte de capital de 

custeio. Ainda que a terra nua continuasse sendo considerada pouco relevante na garantia hipotecária dos 

empréstimos em relação ao que era o capital propriamente dito da fazenda de café, como os cafezais, as 

instalações e as máquinas. Entretanto, quando as primeiras hipotecas foram executadas, surgiram também 

as primeiras dificuldades com essa inovação. Os comissários, os bancos, os comerciantes não estavam 

interessados em se tornar fazendeiros. Alguns alegavam até que nem mesmo sabiam como lidar com uma 

fazenda de café.” (MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra... op. cit., pp. 47 e 236).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Todo trabalho histórico decompõe o tempo passado, escolhe entre 

suas realidades cronológicas, de acordo com preferências exclusivas 

mais ou menos conscientes. A história tradicional, atenta ao tempo 

breve, ao indivíduo, ao acontecimento, habituou-nos, há muito, a seu 

relato precipitado, dramático, de fôlego curto. 

(Fernand Braudel424) 

 

 

Semelhante ao que afirmamos próximo ao final do último capítulo, em que 

fizemos rápidas divagações sobre “a arte” de concluir um trabalho escrito, viemos 

fazendo assertivas concludentes ao passo que, do mesmo modo, íamos apresentando 

nossas análises acerca do objeto de estudo. E o que analisamos? A obra – não a vida – 

do historiador fluminense João Luis Ribeiro Fragoso (um dos mais importantes 

historiadores de uma nova safra que surgiu na década de 80, quando o ofício de 

historiador vai de fato se profissionalizando). E de que modo analisamos? Resumindo, 

como posto nas primeiras linhas da Introdução, por um trabalho específico de 

Historiografia; que entendemos como uma área dos estudos de História. 

Para tal fim, primeiramente, procedemos a uma tentativa pretensiosa de uma 

construção teórica original de como concebemos a Historiografia; sustentados – nada em 

ciência, obviamente, é de fato totalmente original – por robustas teorias que fomos 

buscar em José Jobson de Andrade Arruda, Aróstegui Sánchez e Fontana i Lázaro, 

defendemos que um estudo historiográfico em História (desculpe-me o pleonasmo) 

precisa ser cientificamente elaborado levando-se em conta as relações, dialéticas, entre 

profissional historiador, o autor da obra em questão, e seu contexto histórico quando de 

sua formação profissional e desenvolvimento de seus trabalhos de pesquisa publicados. 

Cotejar essas relações não de forma mecânica, e sim, repetindo, de modo 

dialético; e sendo assim, sentimos a necessidade de mais suportes conceituais, que dessa 

vez optamos por trazer de Antonio Francesco Gramsci, Fontana i Lázaro e P. Félix 

Bourdieu, autores que nos deram os fundamentos para verificar, por exemplo, na história 

vivida de um intelectual historiador, em contato com sua realidade social (relações 

 
424BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais: a longa duração. São Paulo: Revista de História (USP), 

vol. 30, nº 62, 30 de junho de 1965, p. 263. 
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sociais, econômicas, políticas e culturais) que obrigatoriamente lhe contém, “as pistas” 

dos porquês, no mínimo, de suas opções teórico-metodológicas, bem como em sua 

trajetória profissional os momentos, caso ocorram, de ruptura significativa nestas 

opções. Contudo, é necessário registrarmos que antes desses cinco importantíssimos 

nomes, temos em nosso oriente intelectual dois grandes mestres: Marx e Braudel.    

“A obra – não a vida – do historiador”. Não a vida biográfica completa (que 

não está proibida, obviamente); porém, a conjugação qualitativa entre vida-bibliográfica 

e vida-social do historiador alvo da análise se torna, esta conjugação, o objeto de estudo 

historiográfico por excelência, dentro do que concebemos como um estudo de 

Historiografia cientificamente elaborado enquanto um dos ramos específicos da História. 

Mas por que a obra de João Fragoso em especial? “Escolhe[mos] entre suas realidades 

cronológicas, de acordo com preferências exclusivas mais ou menos conscientes...” 

 

 

“ISTOÉ – O marxismo deixou de ser um instrumento para entender a história? 

F: Minha formação é marxista. No entanto, o marxismo dá ênfase excessiva 

ao estruturalismo. Ou seja, as pessoas seriam robôs ou zumbis de grandes 

estruturas, capitalistas ou feudais, e não agentes... Isso impede, por exemplo, o 

estudo dos escravos, das diferenças entre eles, de suas relações com os 

senhores. 

ISTOÉ – Que outros problemas o sr. identifica na visão marxista? F: A 

conclusão de qualquer pesquisa já estava dada antes do início do estudo. Por 

exemplo: eu sei que o escravo vai apanhar e vai trabalhar e a elite é a 

culpada... Além disso, Marx, como bom filho do século XIX, era 

evolucionista. Sua obra tem aquela mensagem de que todos caminhamos para 

o comunismo. Isso está completamente equivocado, a história está aberta. 

ISTOÉ – Então essa linha de pensamento se perdeu? F: Não. Ainda há pontos 

importantes. A visão marxista representa um apelo ao racionalismo... Não está 

descartada a noção de que, para sonhar, o homem precisa comer e beber. 

ISTOÉ – Por que o sr. resolveu estudar as elites brasileiras? F: Eu fiz minha 

graduação nos anos 70, durante a ditadura militar. Na época, estudava-se 

muito o comportamento dos chamados grupos subalternos: operários, 

camponeses, escravos. Colocavam em segundo plano o estudo das ditas 

elites... Lembro de um panfleto distribuído na faculdade que dizia que a 

direita não pensa... Como assim, nós aqui, aniquilados pela ditadura e esse 

pessoal dizendo que a direita não pensa?... Na época, um colega bem-

humorado comentou que o estudo das elites é tão importante que, por isso, 

Marx escreveu O capital e não O trabalho (risos). 

(...) ISTOÉ – O sr. está absolvendo as elites? F: Não. Pelo contrário. Acho que 

as elites são pouco estudadas. E para tentar entender a perversidade da 

sociedade brasileira é preciso um esforço concentrado para estudá-las. É 

muito fácil delegar a culpa ao outro e se isentar de qualquer tipo de 

responsabilidade. Uma das sequelas de vitimizar o oprimido é retirar dele a 

capacidade de ação, de negociar e de pensar, sua condição de humanidade... 

Obviamente, os recursos dos grupos chamados oprimidos são menores do que 

os dos opressores. Mas isso não os impede de planejar e tentar negociar, de 

tentar sobreviver. 

ISTOÉ – O sr. acredita em dominação cordial? F: Não. Dominação nunca é 
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cordial. Ela pressupõe tensão, embates.... O que eu digo é que houve uma 

cumplicidade, que o escravo também foi responsável pela escravidão, assim 

como o senhor o foi, assim como todas as pessoas que viveram naquela 

sociedade. Não tem vítima. Uma figura pode ser vítima, mas um grupo social, 

não. Isso seria tirar a capacidade dos escravos de fazer sua própria história. A 

ideia de vítima é mal aplicada; essa imagem começou a ser elaborada a partir 

da Revolução Francesa.... O mesmo acontece na contraposição atual entre 

elites e excluídos. Este é um país democrático, o Congresso foi eleito 

democraticamente. Não há vítimas. 

ISTOÉ – O sr. quer dizer que os chamados oprimidos têm condições de 

moldar o próprio destino? F: Com certeza. Nossa sociedade tem de assumir os 

próprios acertos e erros. Nós e a elite somos cúmplices de nossa história. Há 

tensões, mas como cidadão não posso me eximir de responsabilidade e culpar 

apenas as elites pelo estado em que este país se encontra... 

(...) ISTOÉ – A escravidão determinou a exclusão social que existe hoje no 

Brasil? F: Não sei se foi determinante. Mas a herança da escravidão se traduz 

também na existência de uma estratificação no interior dos oprimidos. Aquela 

história na qual dois carros guiados por motoristas particulares colidem. Um 

deles desce o vidro e pergunta: você sabe quem é o meu patrão? É o racismo 

de um negro para outro ou de um mulato para outro ou de um negro em 

situação um pouco melhor para outro negro em situação inferior. 

(...) ISTOÉ – A política de cotas pode ajudar a amenizar essa exclusão? F: 

Confesso que não tenho uma opinião formada. Mas essa concepção me 

preocupa pelas sequelas que pode trazer. Em primeiro lugar, a ideia de etnia, 

que já está ultrapassada. Temos no Brasil uma miscigenação fantástica... 

Talvez devessem ser definidas por critérios socio-econômicas em vez da cor 

da pele. Uma pesquisa recente mostrou que vários negros brasileiros têm mais 

DNA de europeu do que de negro. 

ISTOÉ – Se a discriminação é mais praticada contra negros, não seria correto 

concluir que a noção de etnia existe na vida real? F: Com certeza. O que quero 

sublinhar é que, muitas vezes, aquele policial que para o negro ou o mulato 

em uma blitz também é negro. São as diferenças no interior da senzala...  

ISTOÉ – A palavra miscigenação não é usada para esconder o racismo na 

sociedade brasileira? F: Certamente. Toda discussão corre o risco de cair em 

posições radicais que evitam, exatamente, a solução dos problemas. Nós 

somos miscigenados, porém existe de fato o racismo contra as pessoas de pele 

negra...”425 

 

 

Fragoso, e seu grupo (o ART), como temos afirmado, é nosso objeto de 

estudo desde o mestrado pelo menos. Agora, nesta tese, em que demos continuidade à 

pesquisa historiográfica de seu trabalho acadêmico (que não parou em 2014 e que 

pretendemos não parar em 2020, dada a importância deste caso para a definição que 

estamos construindo para uma Historiografia de estudos cientificamente elaborados), a 

partir de sua primeira fase de formação marxista, reiteramos o caráter conservador (um 

historiador das “elites”, como ele mesmo se define) e de influência pós-moderna que 

 
425FRAGOSO, J. L. R. “O problema não é só a elite.” Rio de Janeiro: Revista Isto É (Editora Três), edição 

1.995, 20/01/2008. Entrevista concedida ao jornalista Francisco Alves Filho, disponível para consulta em: 

https://istoe.com.br/546_O+PROBLEMA+NAO+E+SO+A+ELITE/ (última consulta em 12/10/2020).  
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seus estudos adquiriram quando superada esta sua primeira e breve fase. E consciente ou 

não disso, contribuindo hoje com a hegemonia da ideologia da classe dominante 

brasileira, que, como todas as classes dominantes no capitalismo, pois que, além de 

outras coisas, proprietária dos meios de produção, em geral muito influente nas decisões 

de governo de seu Estado nacional (algumas de suas palavras na entrevista de 2008 – 

que ao nosso ver resumem neste tempo presente, estando ele profissionalmente 

amadurecido, seu pensamento intelectual – deixam claro o quanto o seu posicionamento 

enquanto historiador está incluso em alguns aspectos simbólicos do atual projeto de 

poder e sua economia política, pensando na perspectiva teórica de Josep Fontana).  

Talvez lá em 2008, quando concedeu a entrevista ao jornalista Francisco 

Alves da Revista Isto É (“O problema não é só a elite”), dada a conjuntura ainda não 

polarizada que vivemos atualmente, a comunidade acadêmica mais próxima a seu campo 

de atuação não tenha percebido, em suas declarações, nada de muito significativo em 

termos daquilo que nos denuncia o habitus (de Bourdieu), ou seja, a conjugação do que 

somos em termos de influências internas (subjetivas) e externas (a sociedade em que 

estamos incluídos). 

Tudo indica que nem ele mesmo tenha se apercebido, ou dado muita 

importância (nem se quer chegou a registrar a entrevista em seu Lattes), de que estava 

manifestando, despretensiosamente, algo tão expressivo e profundo acerca de sua visão 

de mundo exteriorizada, ali naquele colóquio descontraído, na conjugação entre o que 

dizia e o que já está registrado em seus trabalhos, como a (suposta) não “vitimização” do 

negro na condição de escravo em nosso passado, já que o mesmo fora capaz, inclusive, 

de produzir a sua própria “elite” (como relatou em texto de 2014, “Elite das senzalas e 

nobreza da terra numa sociedade rural do Antigo Regime nos trópicos: Campo Grande 

(Rio de Janeiro), 1704-1741”426, em que contempla, atento “ao tempo breve, ao 

 
426FRAGOSO, J. L. R. “Elite das senzalas e nobreza da terra numa sociedade rural do Antigo Regime nos 

trópicos: Campo Grande (Rio de Janeiro), 1704-1741”. In: FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, Maria de Fátima 

(orgs.). O Brasil Colonial, vol. 3... op. cit., pp. 241-305. Entendemos que com esta ideia, de uma “elite” 

nas senzalas, Fragoso tenha alcançado o auge de seu objetivo de “vertebrarização” da História Econômica, 

na tentativa de reverter “a derrocada” que sofrera (como afirmou com Florentino em 1997). Mais do que 

isso. No vol. 1 da mesma coletânea, de O Brasil Colonial, Fragoso abre a edição com uma Apresentação 

que carrega no título a seguinte expressão: La guerre est finie (“A guerra acabou”). Dado ao nível 

intelectual de quem assina, não cremos que seja mera coincidência em relação ao filme de produção 

franco-sueca, de título igual, do cineasta francês Alain Resnais. Em resumo, com esta produção de 1966, 

Resnais procurou retratar a derrota dos que lutaram, na Guerra Civil Espanhola, contra a implantação da 
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indivíduo”, histórias de escravos e senhores em busca de prestígio).  

Não podemos deixar de notar – pois que um trabalho de Historiografia, ou de 

História, não pode estar deslocado da realidade, sobretudo em nossa metodologia, que, 

apesar de se tratar de uma metalinguagem, não é hermenêutica e sim dialética – que a 

crítica de Fragoso em relação às perspectivas historiográficas que analisam a escravidão 

levando em consideração coisas como a teoria da luta de classes, a exploração 

econômica de uma classe sobre outra etc., acabam aproximando-se, querendo ele ou não, 

a valores presentes hoje nos discursos de ideologias da extrema-direita, como, por 

exemplo, taxar de “vitimismo” as denúncias que o movimento negro, evocando as raízes 

escravocratas brasileiras, fazem acerca de nosso racismo estrutural etc. Nada mais atual, 

dentre os que defendem essas ideologias, a afirmação de que os escravos também foram 

responsáveis pela escravidão etc. 

Outro aspecto de soltar aos olhos é a sua visão simplista e generalizada 

acerca da crítica mecanicista que faz ao estruturalismo marxista, exposta por ele nessa 

entrevista. Marx, Lukács, Gramsci, Thompson, Hobsbawm, Godelier, Adorno etc. viam 

os indivíduos como “robôs” (as classes sociais) dentro de um sistema paralisante que é o 

modo de produção (como já ressaltamos, nunca vimos em seus escritos uma definição do 

que sejam “classes sociais” ou “modo de produção”). Quem disse isso? Não estamos 

preceituando de que não se deva criticar o marxismo; mas acreditamos que, no mínimo, 

essa crítica deva ser mais sofisticada. 

Então, portanto, em resumo, interpretamos pelas suas críticas ao marxismo 

na entrevista à Isto É, que este seria o seu conselho metodológico (como, repetindo, o 

 
ditadura fascista de Franco; sobretudo um certo abatimento de grupos comunistas que fugiram para a 

França na tentativa de resistir, sob condições muito adversas, ao franquismo. Insistimos que uma possível 

“hipótese” de similitude eventual não se confirmaria; ainda mais quando nesta Apresentação Fragoso 

afirma, como resultado do processo inicial profissionalização da Historiografia brasileira das décadas de 

70 e 80, visível em teses de doutoramento defendida na década seguinte (como as dos membros do ART), 

que “aquela multiplicação [de cursos de pós-graduação] implicou a superação de estudos baseados em 

‘achismos’, esses muitas vezes encobertos sob o belo título de ensaios.” (Idem. “Apresentação: La guerre 

est finie: notas para investigação em História Social na América lusa entre os séculos XVI e XVIII”. In: 

FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Brasil Colonial, vol. 1... op. cit., pp. 7-37). A 

História Econômica “invertebrada”, que naquele ano de 2014 chegava, segundo Fragoso, vaincu enfin, 

cometeu erros, é verdade. Contudo, se nas décadas de 40 a 80 do século passado a escolha historiográfica, 

hegemônica, por algum motivo, fosse a metodologia “vertebrada”, talvez esta tivesse cometido erros que 

hoje seus historiadores não cometem, dado aos avanços das técnicas de pesquisa etc. O que nos faz pensar, 

mais uma vez, que nas escolhas de um historiador, relacionadas à teoria e método, além das considerações 

objetivas e técnicas, há mediações de caráter subjetivo, como as relacionadas à sua visão de mundo etc.  
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fez em seus últimos trabalhos em que tem se preocupado em decifrar as estratégias de 

relacionamento das “elites” dentre os escravizados): sejamos a antítese do marxismo – 

talvez, no máximo, esforçando-se ao proposto pelas primeiras gerações dos Annales – e 

libertemos os escravos da história, elitizando-os. Aí dar-lhes-emos, arriscamos a dizer, o 

direito autônomo de pôr eles mesmos os grilhões de volta, afinal, segundo diz Fragoso, 

cúmplices seriam desta condição. 

Foi dito nesta tese, resumindo, que nossos estudos acerca da produção de 

Fragoso depois de 1986 fez-nos compreender que a narrativa de sua obra foi se 

desenvolvendo de modo a caracteriza-se por ser uma sinédoque, intencional, de 

conteúdo, sobretudo em sua fase de historiador das “elites”. A sua “parte pelo todo” 

historiográfica busca entender os quase quatro séculos do Brasil escravista por uma de 

suas províncias, a do Rio de Janeiro, em que procura focalizar a formação colonial de 

suas “elites”, sobretudo agrárias. A metodologia de sua História econômica atenta para 

cortes espaço-temporal menores com a intenção de se vislumbrar o todo da economia 

brasileira de Colônia e Monarquia. Mas o seu olhar sobre os aspectos econômicos e 

sociais que procura entender se dá por “lentes” fornecidas pela cultura, e aí a coisa se 

inverte. Se parte do menor para o maior na tentativa de narrar os fenômenos econômicos, 

aquilo que o embasa teoricamente para ir ao encontro desses fenômenos menores vem de 

uma concepção cultural de longo alcance cronológico. 

A persistente tradição de séculos do Antigo Regime português, ou seja, de 

nossa ex-metrópole, é o elemento catalisador maior que estaria por trás de cada pequeno 

gesto econômico dos habitantes da colônia, ou dos súditos da Coroa portuguesa nesta 

parte sul-americana de sua conquista, notadamente a nobreza da terra (mas agora, desde 

2014, igualmente no interior das senzalas do bairro de Campo Grande da Cidade do Rio 

de Janeiro, na 1ª ½ do XVIII), em busca de poder para alcançar reconhecimento e 

prestígio naquela hierarquia aristocratizante. Este é elemento condicionante maior e de 

síntese do raciocínio do historiador João Fragoso sobre o nosso passado escravista; mas 

que também o alimenta na qualidade de analista e intérprete do Brasil (empreitada que 

na maioria das vezes a divide com Manolo Florentino), presente em textos como, dentre 

outros, O Arcaísmo como Projeto, Para que serve a História Econômica? e História 
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Econômica427, nos quais se preocupa em tratar de temas como as relações culturais, de 

resultados econômicos, entre as razões históricas da pobreza e a acumulação de riqueza 

pelas “elites” brasileiras contemporâneas, cujo instrumental analítico importa de sua 

metodologia historiográfica culturalista. 

Fragoso, a começar pela sua tese de 1990428, exprime críticas consideráveis 

ao que identifica como os modelos explicativos de nossa economia colonial, 

principalmente para o que dizem os marxistas Caio Prado Júnior., em Formação do 

Brasil Contemporâneo, e Fernando Novais, em Portugal e Brasil na Crise do Antigo 

Sistema Colonial. Fragoso parte do entendimento de que esses autores, nesses 

paradigmas explicativos, simplificam a nossa história em seus primeiros passos 

enquanto constituição social, pois a verificariam por uma noção economicista e 

determinista, e de longo prazo, que, em resumo, desprezaria os pormenores mais 

significativos dos sujeitos que, obviamente existindo em prazos menores, de fato 

vivenciaram e viveram esta história. Tentando corrigir esses “modelos”, paradoxalmente 

faz coisa semelhante ao identificado e criticado por ele como os casos “invertebrados” 

de nossa historiografia – só que inverte os polos: elabora um determinismo culturalista. 

Sendo assim, tanto o ASC, de Caio Prado a Fernando Novais, como o ART, tendo em 

João Fragoso seu principal nome dos estudos econômicos, entendem as imposições 

externas à formação do Brasil como estruturas ou legados inscritos no longo prazo, 

sendo que para este as imposições são culturais e para aquele, econômicas.  

Uma tradição de Antigo Regime, a lusitana, aclimata-se nos trópicos da 

América do Sul no início da Época Moderna, em sua porção atlântica (e adentrando em 

seu sertão), e como o tempo passa a determinar os padrões de comportamento daqueles 

que surgirão desta presença, a começar pela conduta econômica, explicando suas 

escolhas políticas, por exemplo. Além disso, essa tradição culturalmente determinante 

estaria por trás, segundo Fragoso, de nosso atual atraso econômico. 

 
427Respectivamente: FRAGOSO, J. L. R. e FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo como Projeto... op. cit. 

FRAGOSO, J. L. R. “Para que serve a história econômica?... op. cit. FRAGOSO, J. L. R. e FLORENTINO, 

Manolo. “História Econômica”... op. cit.   

428Podemos verificar as críticas a tais modelos de maneira mais organizada, específica e resumida em 

dois artigos seus: Fragoso, J. L. R. Modelos Explicativos da Economia Escravista no Brasil. In: CARDOSO, 

Ciro Flamarion (org.). Escravidão e Abolição no Brasil: Novas Perspectivas. 1ª ed., Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1988, p. 16-32. Idem. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de Monarquia 

Pluricontinental: notas de um ensaio. História (São Paulo. Online), v. 31, p. 106-145, 2012.       
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Terminando por onde começamos, insistimos: esta tese é um trabalho de 

Historiografia (mais do que uma pesquisa de História econômica colonial). De modo 

abrangente, é uma tentativa de definição de uma subárea da História (entendendo essa 

como uma área do conhecimento das ciências humanas): a Historiografia. E de um modo 

mais particularizado, ao mesmo tempo, como podemos aplicar esta definição sobre um 

caso específico de pesquisa historiográfica. Sendo assim, nossa principal questão nesta 

pesquisa foi tentar entender os porquês sociais das diferenças de análises, sobre os 

mesmos objetos de estudo, dentre historiadores renomados e de posições teóricas 

antagônicas. 

O caso da obra de João Fragoso (além, indiscutivelmente, de sua extrema 

importância) pareceu-nos exemplar para os nossos propósitos, pois que inicialmente 

partindo da hegemonia que a crítica do materialismo histórico e dialético detinha sobre 

os estudos de nossa história econômica colonial, rompe epistemologicamente com o 

marxismo tornando-se eficazmente uma de suas principais antíteses em seu campo 

acadêmico. Por esse motivo retornamos à sua dissertação de 1983 para de modo mais 

satisfatório captar, em seguida, este seu rompimento epistemológico, que igualmente nos 

permitirá mais à frente melhor entender sua atual fase culturalista, de um historiador das 

“elites” (passivo que nos impomos), completando assim uma visão holística de sua obra 

como fundamento de nossas posições teóricas acerca dos movimentos epistemológicos 

por dentro da História e que a Historiografia é capaz de dar conta.   
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NOTAS DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES  
 

 

CAP. I 
 
i E aí ficaria “História”, com inicial maiúscula, para a realidade passada e “história”, com inicial 

minúscula, para a área do conhecimento histórico, que Aróstegui quer negar como a ciência do histórico. 

Discordamos. Além de não termos a pretensão de isolar, como uma ciência autônoma, a Historiografia da 

História, por consideramos que aquela esteja incluída nesta, ao contrário de Aróstegui, entendemos (e 

adotamos este procedimento) que o passado enquanto objeto da ciência histórica deva ser grafado com 

inicial minúscula e a ciência que estuda este passado com inicial maiúscula. Com isso, não tencionamos 

estabelecer nenhuma hierarquia entre essas possibilidades de locução acerca do histórico; somente 

entendemos que enquanto uma disciplina ou área do saber, a ciência do histórico é um nome próprio, 

assim, por exemplo, como Química, Física, Matemática, Economia, Sociologia etc. Mas, 

independentemente desta solução léxiconormativa dada pelo basco, uma questão vem absorvendo-nos (e 

quiçá da seara da Filosofia da História): será que ao se inventar a História disciplina, com e a partir de 

Heródoto, e assim, igualmente, a história enquanto acontecimento no passado, e que de imediato 

transforma-se em objeto de estudo, criou-se também alterações na percepção da realidade, do passado, que 

a partir de então passa a chamar-se igualmente de “história”?
 

ii Basicamente, Aróstegui está identificando, primeiramente até os anos 70 do século passado, três grandes 

tendências históricas – que resumidamente tomamos a liberdade nomeá-las (a partir do que diz Aróstegui) 

da seguinte maneira: a da narrativa dos grandes eventos políticos-militares, iniciada com Heródoto; a 

positivista-documentalista-factual, a primeira grande tentativa cientificista da História, inspirado em 

Conte; e a École des Annales, a partir de Bloch e Febvre quando criam em 1929, na França, a revista 

Annales d’Histoire Économique et sociale, uma reação à positivista. Contudo, pelo menos até os anos 70, 

os Annales também conviveram, esclarece-nos, em um misto de conciliação e conflito, com duas outras 

importantes tendências historiográficas, a marxista e a quantitativista-cliométrica. Além do que, segundo 

também nos esclarece, a narrativa e o “documentalismo” não abandonam de vez a História. De qualquer 

maneira, a partir de finais dos anos 70, marxismo, quantitativismo e Annales, como parte de um momento 

historiográfico, começam a conhecer sua crise (“se bem que com um conteúdo para esta palavra que não 

se limita, de forma alguma, a suas conotações negativas”, ARÓSTEGUI, Julio. A Pesquisa Histórica... op. 

cit., p. 105. Aróstegui também vê importantes avanços metodológicos no final do séc. XX, nesta “quarta 

etapa”, segundo ele, da historiografia). São marcos importantes que, de nossa parte, identificamos nesta 

crise (concordemos com eles ou não): A obra de Eduard Palmer Thompson (onde destacamos THOMPSON, 

E. P. The Making of the English Working Class. San Francisco: Penguin Adult, 1991), em que, segundo 

ele, ao contrário do que por exemplo diz Hobsbawm, a cultura da classe operária inglesa formou-se antes 

da própria classe etc.) fazendo, por dentro do marxismo, uma história cultural da formação da classe 

operária da Inglaterra; Lawrence Stone e sua proposta de renascimento da narrativa contrapondo-se ao 

quantitivismo; e a chamada “quarta geração” dos Annales, ou a “Nova História Cultural”, contando com 

Bernard Lepetit, Jacques Revel e Roger Chartier, dentre outros, no avançar dos anos 80, influenciada por 

Foucault, e diríamos, produzindo uma metodologia de cunho antropológico-culturalista e aproximando-se 

muito de uma historiografia pós-moderna. 

iii Coisa semelhante ao que fez, por exemplo, Friedrich Nietzsche – com objetivos um pouco diferentes. 

No caso de Nietzsche, sua preocupação investigativa era traçar as origens de uma “genealogia da moral". 

Para tanto, em resumo, começa verificando o sentido da palavra “Bom” dentre os economistas ingleses da 

escola utilitarista. Segundo Nietzsche, estes “psicólogos ingleses” equivocam-se ao associarem o que é 

“bom” ao que é “útil”. Tal equívoco denunciaria uma espécie de parcialidade por parte desses economistas 

(bom é o que me é útil, e se esta utilidade pertence ao grupo que detém o poder, logo a linguagem vai 

destacar positivamente o que é bom ou útil a este grupo – não deixa de guardar semelhança com o que 

Fontana define como “projeto social”). E para o filósofo alemão, isso se daria porque a análise utilitarista 

padeceria de “a-historicidade”. Nietzsche, desse jeito, vai buscar as origens da doutrina da moral na 
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história antiga, desde as relações entre senhores e escravos etc. “O direito senhorial de dar nomes vai tão 

longe, que nos permitiríamos conceber a própria origem da linguagem como expressão de poder dos 

senhores: eles dizem ‘isto é isto’, marcam cada coisa e acontecimento com um som, como que 

apropriando-se assim das coisas.” (NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da Moral: Uma polêmica. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 10). Também podemos citar Michel Foucault. Em A 

Arqueologia do Saber, Foucault, divulgando-nos a sua própria epistemologia de trabalho, procura 

demonstrar que a composição de uma subjetividade científica, por exemplo, pode ser apreendida ao serem 

consideradas as raízes das estratégias de embate entre resistência e poder ao longo da história; que os 

paradigmas metodológicos são datados e as alterações nestes podem ser traumáticas etc. Logo, para 

Foucault, todo o conjunto de saberes formais humanos é perpassado de historicidade. “Tal contradição [os 

choques entre condições sociais opostas] longe de ser aparência ou acidente do discurso... [é] sua verdade 

aberta, constitui a própria lei de sua existência... A contradição funciona, então, ao longo do discurso, 

como o princípio de sua historicidade.” (FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2008, p. 170).  

iv Acrescentamos que logos, que para Arruda trata-se da “razão compreensiva”, no Dicionário Básico de 

Filosofia dos filósofos Danilo Marcondes (professor de Filosofia da PUC-Rio e UFF) e Hilton Japiassú 

(professor de Filosofia da PUC-Rio e UFRJ), é um “Conceito central da filosofia grega que possui 

inúmeras acepções em diferentes correntes filosóficas, variando às vezes no pensamento de um mesmo 

filósofo.” Em seu sentido etimológico pode ser “o verbo”, “a razão”, “reunir” etc. Os dois filósofos 

indicam-nos que existem no mínimo seis interpretações para este termo filosófico: a de Heráclito, a de 

Platão, a de Aristóteles, a dos estoicos, a da doutrina cristã e a do neoplatonismo. Acreditamos que o 

sentido atribuído por Arruda, com as devidas adaptações à Filosofia moderna, aproxime-se mais do de 

Heráclito, onde podemos encontrar “dois dos sentidos básicos, inter-relacionados, que o termo terá na 

filosofia grega. O logos como princípio cósmico, como a própria racionalidade do real, o princípio 

subjacente ao fogo, que é para Heráclito o elemento primordial. E logos como inteligência ou razão 

humana, voltada para o conhecimento do real.” (JAPIASSÚ, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário 

Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, pp. 181-183).  

v Interessante perceber – e ilustrar – como um dos maiores geógrafos brasileiros também traça – agora 

pelo viés de outra “filha” de Heródoto, a Geografia – seus paralelos envolvendo as dimensões entre o 

tempo e o espaço: “O tempo como sucessão, o chamado tempo histórico, foi durante muito tempo 

considerado como uma base do estudo geográfico. Pode-se, todavia, perguntar se é assim mesmo, ou se, 

ao contrário, o estudo geográfico não é muito mais essa outra forma de ver o tempo como simultaneidade: 

pois não há nenhum espaço em que o uso do tempo seja idêntico para todos os homens, empresas e 

instituições. Pensamos que a simultaneidade das diversas temporalidades sobre um pedaço da crosta da 

Terra é que constitui o domínio propriamente dito da Geografia. Poderíamos mesmo dizer, com certa 

ênfase, que o tempo como sucessão é abstrato e o tempo como simultaneidade é o tempo concreto já que é 

o tempo da vida de todos. O espaço é que reúne a todos, com suas múltiplas possibilidades, que são 

possibilidades diferentes de uso do espaço (do território) relacionadas com possibilidades diferentes de uso 

do tempo.” (SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço... op. cit., pp. 160 e 161).   

vi Sobre o conceito de “local” (que nos permite falar de “localidade”), enquanto a indicação do “lugar” de 

uma determinada unidade do espaço ocupado, portanto como sinônimo de “lugar”, podemos dizer que ele 

é plurissemântico; inclusive no interior da própria Geografia ou dos estudos geográficos de um modo 

geral, seja a Geografia Humana, a Geomorfologia ou ainda a Geologia. Milton Santos, por exemplo, 

tratando, em um aspecto mais amplo, as relações entre “técnica” e “espaço” e entre este e “tempo”, como 

um das bases para a produção sistemática de conceitos de sua área de conhecimento, buscou precisar 

teoricamente “o espaço geográfico” e a função de sua presença na dinâmica social. E em termos específico 

ao que estamos agora nos referindo, “o lugar”, Santos atribui, resumindo, à história das técnicas produtivas 

(lembrando-nos que Marx, em o Capital, afirma que o mais importante para se apreender uma época 

qualquer não é o que ela produz, mas sim como produz) a possibilidade metodológica de compreensão de 

sua temporalidade: “Através do processo da produção, o ‘espaço’ torna o ‘tempo’ concreto.” (Idem, 

ibidem, p. 56). Procuramos demonstrar o quanto também é importante para Fragoso a demarcação das 

técnicas de produção no interior das sociedades que pesquisa. 
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vii Podemos citar, por exemplo, José Carlos Reis, que aponta traços braudelianos ainda em Emmanual 

Ladurie: “Braudel vai procurar sintetizar estas duas tendências [a de Febvre, que parte do evento para a 

estrutura, e a de Bloch, que, ao contrário, parte da estrutura para os inúmeros eventos], embora tenda mais 

à perspectiva de Bloch. Mais tarde, Le Roy Ladurie radicalizará esta tendência blochiana, que também se 

imporá à antropologia histórica. Depois de Braudel, dentro ainda da tendência blochiana-braudeliana, duas 

perspectivas se abrem: a da história estrutural, imóvel, que Le Roy Ladurie representa melhor, e a da 

história serial, uma história de ciclos, que privilegia as oscilações dentro da estrutura.” (REIS, José Carlos. 

Nouvelle Histoire e o Tempo Histórico: A contribuição de Febvre, Bloch e Braudel. São Paulo: 

Annablume, 2008, p. 38). Reis dirá também, dentre outras coisas, que a concepção de um longo tempo 

histórico em Ladurie é próximo da imobilidade etc. Mais acima, elaboramos a ideia de um “tempo social” 

(construído pelos homens, coletivamente, em suas diversas relações sociais, que embarca economia, 

cultura, política etc.), ainda que de médio, longo ou longuíssimo prazo (para os padrões sociais), tem uma 

movimentação mais dinâmica do que o “tempo geográfico-natural”, como, por exemplo, é visto em 

Historia Humana y Comparada del Clima, em que Emmanual Ladurie elabora uma história do clima 

focado no corte espaço-temporal de “a Pequena Idade do Gelo”, que ocorreu no Hemisfério Norte durante 

a Época Moderna (para alguns chegando à Contemporânea). Apesar das controvérsias entre os estudiosos 

do clima, Laudurie, em mais de mil e duzentas páginas, trabalha com uma datação aproximada que vai do 

início do século XIV até 1860 (com uma introdução para um período conhecido como de um “ótimo” 

clima na Europa Medieval e um tomo final, dedicado ao aquecimento global que vai de 1860 até 2008). 

Demonstrando variações meteorológicas, com fenômenos climatológicos relevantes (chuvas, secas, 

tempestades, nevascas etc.), Ladurie analisa os impactos do clima na história da humanidade, 

responsáveis, por exemplo, por momentos prolongados de fome, devido às más colheitas, epidemias e até 

relacionando-se com momentos revolucionários (“TOMO II: ESCACESES Y REVOLUCIONES (1740-1860)”, p. 

476), dando a ideia de influência destes vários fatores do passado no futuro da humanidade, e que esta 

influência tende a perdurar por muito tempo etc. (LADURIE, Emmanuel Le Roy. Historia Humana y 

Comparada del Clima. Cidade do México: CONACYT e FCE, 2017). 

viii Já mencionamos, na p. 18, que em 1987 João Fragoso e Manolo Florentino publicaram “Marcelino, 

Filho de Inocência Crioula, Neto de Joana Cabinda: Um Estudo sobre Famílias Escravas em Paraíba do 

Sul (1850-1872)”. Reiterando, partindo da reprodução econômica da estrutura econômica da região, a 

particularidade que apreciaram neste trabalho fixa-se, sobretudo, na demografia escrava, entendendo-a 

como fator privilegiado de análise. Mais do que a própria atividade econômica, foi a reprodução dos 

cativos a responsável, em larga medida, segundo os autores, pela reprodução cafeicultora em questão. A 

definição que traçam de “família escrava” (uma construção teórico-metodológica “alargada”) dá a esta o 

protagonismo do processo de reprodução de um modo geral. Lançam mão de um quantificismo 

fragmentário de exemplos extraídos dos documentos examinados, e, em um primeiro momento, 

metodologicamente apreciam os exemplos reduzindo-os à formação de uma única família escrava, 

preenchendo lacunas com liberdade estilística como aquelas exploradas por alguns autores da chamada 

literatura pós-moderna (esclarecemos melhor esta perspectiva no cap. 3).  

ix O duplo caráter de valor da mercadoria (primeiro assunto abordado pelo O Capital), segundo Marx em 

sua teoria valor-trabalho: o de “uso” (sua utilidade – que para Marx “não paira no ar”) e o de “troca” (cuja 

aparência nominal, neste caso, é dada pela forma numérica do dinheiro) – sendo que este último, em sua 

essência real, mais profundo que sua expressão monetária, é o valor tratado por Marx em sua teoria como 

base da acumulação capitalista. Se, portanto, o valor vem do trabalho, segundo Marx, e se ele tem dois 

aspectos, logo o trabalho apresenta dois aspectos igualmente, “o concreto” e “o abstrato”, 

respectivamente: “Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no sentido 

fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano abstrato gera o valor da 

mercadoria. Todo trabalho, é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homem sob forma 

especificamente adequada a um fim, e nessa qualidade de trabalho concreto útil produz valores de uso.” 

(MARX, Karl. O Capital... Livro I... op. cit., p. 53. Ainda sobre “valor” e “trabalho” em Marx, v. também 

in: BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista... op. cit., pelo menos as pp. 565-572 e 587-

595, respectivamente). 
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x Inclusive, em tais procedimentos, Bourdieu também alerta para possíveis problemas, que devem ser 

evitados, dentre outras coisas, pelo sincero esclarecimento de que se está realizando, metodologicamente, 

uma migração de conceitos de uma base teórica para outra: “Se ‘a imigração de ideias’, como diz Marx, 

raramente se faz sem danos, é porque ela separa as produções culturais do sistema de referências teóricas 

em relação às quais as ideias se definiram, consciente ou inconscientemente, que dizer, do campo de 

produção balizado por nomes próprios ou por conceitos em –ismo para cuja definição elas contribuem 

menos do que ele as define. Por isso, as situações de ‘imigração’ impõem com uma força especial que se 

torne visível o horizonte de referência o qual, nas situações correntes, pode permanecer em estado 

implícito. Embora seja escusado dizer que repatriar este produto de exportação implica riscos graves de 

ingenuidade e de simplificação – e também grandes inconvenientes, pois fornece um instrumento de 

objectivação.” (BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico... op. cit., p. 7 – grifos do autor). 

xi Em nossa dissertação de mestrado (COSTA, Valter Mattos da. O Canto da Sereia... op. cit.) usamos como 

corte cronológico final a passagem do ano 2000 para 2001, utilizando como referência o livro O Antigo 

Regime nos Trópicos (FRAGOSO, João, BICALHO, Maria Fernanda e GOUVÊA, Maria de Fátima. O Antigo 

Regime nos Trópicos: A dinâmica imperial portuguesa... op. cit.). O critério por nós utilizado naquela 

ocasião foi o fato de Bicalho, Fátima e Fragoso terem assinado a Introdução do citado livro em novembro 

de 2000 – lançando-o no ano seguinte; coroando assim, ao nosso entender, suas carreiras enquanto parte 

de um grupo, criado por eles, que desenvolveu uma tendência historiográfica para se olhar o passado 

colonial brasileiro. Consequentemente, o que fizemos, dentro destes nossos critérios demonstrados, foi 

tentar refazer, no mestrado, os caminhos por eles percorridos; contudo, não sem se preocupar com a 

advertência de Circe (a feiticeira que aconselha Ulisses a pôr cera nos ouvidos para não ouvir o canto das 

ninfas aquáticas e, assim, não se projetar ao mar e se afogar, sendo, como sabemos, que o herói mitológico 

não aceitou o conselho, mas pediu para ser acorrentado). Portanto, apesar da importância da publicação de 

Antigo Regime nos Trópicos, como a obra que consagra a trajetória de três destes fundadores (com 

narrativas que confirmam suas teses de doutoramento etc.), muita coisa depois ainda foi publicada na 

mesma linha teórica, e sendo assim, foi necessário avançar no tempo e chegamos a O Brasil Colonial. 

Acreditamos, porém, que quatro obras de referência possam resumir muito bem toda a ideia geral do ART 

(as demais confirmam ou circulam pelo mesmo tema, com alguns novos exemplos etc.). As duas agora 

citadas e, somando-se a estas, mais duas: Homens de Grossa Aventura (FRAGOSO, J. L. R. Homens de 

Grossa Aventura: Acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro: 1790-1830. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.) e O Arcaísmo como Projeto (FRAGOSO, J. L. R. & FLORENTINO, 

Manolo Garcia. O Arcaísmo como Projeto: Mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil no Rio 

de Janeiro... op. cit.). 

xii Só para constar, Bourdieu, como já vimos, está esclarecendo-nos tal aspecto para que não nos reste 

dúvida de que, por exemplo, como tendem a indicar certos estudos bibliográficos, dentre outros, não se 

trata de ver no intelectual, artista, autor, acadêmico ou pensador de renome, ou em suas obras, um gênio 

criativo independentemente das influências simbólicas construídas em sociedade etc. “Os homens 

cultivados estão na cultura como no ar que respiram... Assim, por exemplo, quando, em sua clássica 

Theory of literature [Teoria da literatura], Rene Wellek e Austin Warren preconizam a banalíssima 

‘explicação pela personalidade e a vida do escritor’, é a crença no ‘gênio criador’ que admitem tacitamente 

como evidente, e sem dúvida com eles a maior parte de seus leitores, condenando-se assim, segundo seus 

próprios termos, a ‘um dos métodos mais antigos e mais estáveis da história literária’, o que consiste em 

buscar no autor tornado em estado isolado (a unicidade e a singularidade fazem parte das propriedades do 

‘criador’) o princípio explicativo da obra.” (BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte... op. cit., p. 212). 

xiii “Ao longe dos anos 70, o senhor trabalhou numa vasta pesquisa sobre os processos de diferenciação 

social, verdadeira contribuição a uma teoria geral das classes sociais publicada em 1979 numa obra 

intitulada La distinction [A distinção]. O subtítulo ‘Crítica social do julgamento’ explicitava melhor sua 

verdadeira ambição, que era a de construir, numa perspectiva neokantiana, uma teoria sociológica das 

categorias que organizam a percepção do mundo social e que por isso contribuem para produzi-lo.” 

(CHAMPAGNE, Patrick. “Prefácio”. In: BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais da Ciência... op. cit., pp. 7-15, 

p. 11 – grifo nosso). Sobre este ponto, as bases neokantianas das “categorias” de Bourdieu, precisamos 

abrir algumas considerações. É comum naquele “estreito” nebuloso entre senso comum e saber científico 
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utilizarem “categoria” como sinônimo de “conceito” (“Atualmente, o termo categoria, frequentemente 

considerado como sinônimo de noção ou de conceito, designa, mais adequadamente, a unidade de 

significação de um discurso epistemológico” – JAPIASSÚ, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário 

Básico de Filosofia... op. cit., p. 41); porém, existem diferenças, sutis (porque muito leves e poucas) para 

uns e complexas para outros (porque profundas), entre estes dois termos muito utilizadas pelos 

intelectuais. Para facilitarmos, poderíamos dizer (e cremos que sem o receio de grandes prejuízos) que 

“categoria” em Kant é como ele concebe seus conceitos sobre os juízos que procuram designar as coisas 

do mundo. Ok; mas aí entram as questões básicas da história da Filosofia. Immanuel Kant, enquanto um 

filósofo iluminista, da 2ª metade do XVIII, associou, assim como Descartes, a razão iluminista às 

concepções idealistas. Kant, portanto, um neoplatônico, mas não no sentido agostiniano (de uma 

metafísica, a de deus, que antecede a dele, a da ideia), desenvolverá toda uma filosofia do conhecimento a 

partir da concepção que temos das coisas. Resumindo muito, para Kant, portanto, é necessário, para que 

alcancemos o conhecimento real das coisas do mundo, concretas ou transcendentes, que definamos 

determinadas unidades racionais epistemológicas, e que ele denominou, em alusão a Aristóteles, como 

“categorias” (mas para Aristóteles as “categorias” se referiam ao Ser; e para Kant ao Conhecimento). “No 

tocante ao entendimento, este já está por si, graças à sua forma, confinado ao mundo terrestre; de facto, 

consiste apenas em categorias, i.e., modos de manifestação que só podem referir-se a coisas sensíveis. As 

suas fronteiras estão-lhe, pois, rigorosamente fixadas. Onde cessam as categorias, cessa também o 

entendimento [idealismo], porque elas é que primeiro o formam e constituem.” (KANT, Immanuel. O 

Conflito das Faculdades. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2008, p. 90). Apesar de afirmar que para 

conhecermos é necessário que desloquemos o pensamento de nosso Ser em direção ao objeto que se quer 

conhecer – ou seja, o conhecimento é um atributo da sensibilidade do ser em contato com o que lhe é 

externo [idealismo] –, Kant, paradoxalmente, dirá também que a sensibilidade pode limitar o 

conhecimento, seja pelo absolutismo de nossos pensamentos ou pela imposição do objeto analisado. As 

“categorias” kantianas são uma tentativa de se evitar e de se conceber o absolutismo tanto da metafísica 

quanto do empirismo (pode se considerar como uma perspectiva “dualista” dos dois extremos das posturas 

do conhecimento, dedução e indução). Kant, enquanto iluminista, é um defensor intransigente da 

liberdade; e por isso, coerentemente, um crítico de todas as formas tirânicas ou absolutistas das 

manifestações humanas (físicas ou metafísicas). Como acabamos de afirmar, mantém uma coerência em 

relação a esta postura. Se nas relações entre poder e política se coloca contra às imposições do despotismo, 

no que diz respeito às nossas posições intelectuais perante a realidade natural, social e transcendente, não 

aceita as deliberações imperativas que emanam de Deus ou, muito menos, de determinismos sociais e 

econômicos. “A autoridade do conceito kantiano de verdade tornou-se terrorista com a proibição de pensar 

o absoluto [Para Hegel, a filosofia kantiana apresenta o ponto extremo da separação entre o homem e o 

absoluto. As formas que o espírito assume (formas naturais, históricas e religiosas) se recapitulam e se 

anulam no e pelo saber filosófico, que se identifica com seu próprio objeto, consequentemente, com o 

saber absoluto. Assim, o absoluto é ao mesmo tempo definido como ser e como resultado, como um 

racionalismo que unifica o mundo e o pensamento, pois o universo é regido pela razão, sendo as mesmas 

leis do pensamento racional e as leis da natureza: ‘O que é racional é real, o que é real é racional’ 

(Hegel).” (JAPIASSÚ, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia... op. cit., p. 11 e 12)]. 

O bloco kantiano projeta sobre a verdade a automutilação da razão que essa se infligiu enquanto rito de 

iniciação à sua cientificidade. É por isso que o que passa por conhecimento em Kant é tão pobre em 

comparação com a experiência dos viventes para a qual os sistemas idealistas, ainda que 

equivocadamente, queriam fazer justiça.” (ADORNO, Theodor W. Dialética Negativa. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2009, p. 332). Esta postura epistemológica do kantismo, de, pelo uso do ser enquanto ideia (que 

certos ramos da antropologia, por exemplo, podem chamar de linguagem), negar determinismos do 

metafísico ou do social economicamente concreto, é munição poderosa para as correntes pós-modernas. 

“Pensar Kant, hoje, se converteu numa reflexão sobre os descaminhos do pensamento como razão 

instrumental, bem como uma possibilidade de se ingressar na condição pós-moderna com relativa 

segurança epistemológica.” (MANIERE, Dagmar. “O Transcendental em Kant”. Fragmentos de Cultura. 

Goiânia, v. 20, n. 9/10, pp. 641-661, set./out. de 2010. p.643). Mas a coisa toda não é de fácil definição, 

pois as relações de influência intelectuais não se dão de forma linear e inalterada; e não se levar isso em 

conta, pode gerar simplismos que não percebem a riqueza das ideias de pensadores de peso como Kant. 
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“Como se vislumbra, a fé – porventura excessiva – de Kant na força da razão, no seu gesto totalizante e 

arquitetônico, e apesar das suas insuficiências, sombras e unilateralidades, continua a ser um apelo e um 

desafio para os pós-modernos, ameaçados agora pela “depressão” racional, algo perdidos nas suas “vidas 

desperdiçadas”, nos seus tempos e medos “líquidos” – se acatarmos a lição do grande sociólogo e crítico 

cultural Zygmunt Bauman.” (MORÃO, Artur. “Apresentação”. In: KANT, Immanuel. op. cit., p. 14). De 

qualquer maneira, em função da disposição que Bourdieu teve de criar ferramentas de análise social do 

conhecimento que se inspiram nas categorias de Kant, achamos necessários realizar estes comentários. Ver 

também MOREIRA, Fernando José de Santoro. “Categorias de quê? Acerca da leitura kantiana das 

categorias de Aristóteles”. Revista Tempo Brasileiro, Rio de janeiro, v. 159, p. 61-75, 2004. 

xiv Não podemos deixar de reconhecer que os historiadores do ART, sim, tiveram certa eficiência no que 

se propuseram a fazer; contudo, em termos de uma “revolução”, encontramos limitações a esta eficiência. 

Como defendemos, um dos principais pontos de influência do ART é o contexto das décadas de oitenta e 

noventa do século passado, onde as posturas culturais pós-modernas chegam ao seu auge (contudo, 

repetindo, apesar de estar no seu auge, não quer dizer que vivêssemos, como defendem muitos, uma 

inevitável e totalizante condição pós-moderna; trata-se de entender que a modernidade se viu questionada 

por uma virulenta tendência, que sai de suas próprias “entranhas”, questionadora de suas expressões e 

valores “simbólicos” – para usarmos um termo caro a Bourdieu). Mas a pós-modernidade não chega a ser 

uma “revolução”; não transforma radicalmente o mundo ocidental em parâmetros “não-modernos”. Sendo 

coerentes com a perspectiva de Bourdieu (ele fala especificamente do campo literário ou artístico; mas 

encontramos, neste aspecto, similaridade com os campos acadêmicos das ciências), para que uma 

revolução simbólica de fato seja eficiente, é necessário que seja precedida por profundas transformações 

na sociedade, como as causadas, por exemplo, peles efeitos de uma revolução política. “Uma revolução 

bem-sucedida, em literatura ou em pintura (como se mostrará a propósito de Manet), é o produto do 

encontro entre dois processos, relativamente independentes, que ocorrem no campo e fora dele. Os recém-

chegados heréticos que, recusando entrar no cicio da reprodução simples, baseado no reconhecimento 

mútuo dos ‘antigos’ e dos ‘novos’, rompem com as normas de produção em vigor e frustram as 

expectativas do campo no mais das vezes podem ser bem-sucedidos em impor o reconhecimento de seus 

produtos apenas graças a mudanças externas: as mais decisivas dessas mudanças são as rupturas políticas 

que, como as crises revolucionárias, mudam as relações de forca no seio do campo (assim, a revolução de 

1848 reforça o polo dominado, determinando uma translação, provisória, dos escritores para a ‘arte 

social’), ou o aparecimento de novas categorias de consumidores que, estando em afinidade com os novos 

produtores, asseguram o sucesso de seus produtos.” (BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte... op. cit., p. 

286). 

xv Uma questão sempre nos incomodou. Empiricamente, temos observado que, em geral, os intelectuais 

acadêmicos das ciências humanas são oriundos de classes e extratos de classe muito próximos; e muitas 

das vezes o mesmo. E nesta origem de classe destes intelectuais, com exceções, dificilmente temos 

contingentes majoritariamente das classes populares. Contudo, temos visto que posições acadêmicas, 

teóricas ou políticas, mais à esquerda são verificadas, em menor ou maior quantidade, independente da 

origem de classe dos intelectuais em questão. Socialmente, qual seria a resposta? Podemos, a princípio, 

utilizar-nos mais uma vez da citação de Bourdieu: “Isso significa que só compreendemos, 

verdadeiramente, o que diz ou faz um agente engajado num campo... o que a tradição marxista chama de 

sua condição de classe.” (BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais da Ciência... op. cit., pp. 23 e 24). De 

qualquer maneira, o interessante, acreditamos, é sabermos combinar as duas posturas metodológicas. 

Verificar a partir de que posição o intelectual, dentro de sua área específica, se expressa; e cotejá-la, esta 

posição, a sua origem de classe. Ou ainda termos uma visão de conjunto, de sociedade, associada a uma 

perspectiva de um indivíduo em sua posição dentro de seu campo de atuação.  
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