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A História é isto. Todos somos os fios do tecido que a mão do tecelão vai 

compondo, para servir aos olhos vindouros, com os seus vários aspectos morais 

e políticos. Assim como os há sólidos e brilhantes, assim também os há frouxos e 

desmaiados, não contando a multidão deles que se perde nas cores de que é feito 

o fundo do quadro. 

- Joaquim Maria Machado de Assis 

  

Quando lidamos com a ideia do espírito e consideramos tudo na história 

universal como sua manifestação, ao percorrermos o passado – não importando 

qual a sua extensão –, só lidamos com o presente. [...] [A] forma presente do 

espírito abrange em si todos os estágios anteriores. 

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
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Resumo 

CARVALHO, Ricardo da Silva. O debate sobre as tarifas alfandegárias no 
parlamento brasileiro na década de 1840: origens do protecionismo no Brasil, 2022. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 
Universidade de São Paulo, 2022. 

O objetivo deste trabalho foi investigar as motivações para a política protecionista 
postulada por importantes setores da política brasileira na década de 1840. Analisamos, 
para esse fim, os debates registrados nos Anais do Parlamento Brasileiro e os relatórios 
ministeriais pertinentes. Nossa pesquisa nos permitiu situar o protecionismo no projeto 
político mais amplo das lideranças conservadoras, elucidando, ao mesmo tempo, a 
diferença entre a política protecionista defendida por essas lideranças e aquela que foi 
praticada nas tarifas Alves Branco. Concluímos que a defesa do protecionismo se 
desdobrava em duas frentes principais. Na primeira, de maior consenso entre membros 
de ambos os partidos, o estímulo à indústria era concebido como instrumento do 
fortalecimento da soberania interna e externa do Estado, sobretudo por meio do apoio à 
navegação nacional. A segunda frente, especificamente conservadora, via no 
desenvolvimento manufatureiro um meio de atenuar as consequências socioeconômicas 
atribuídas ao fim iminente do tráfico de escravos africanos e priorizava o estímulo a 
indústrias que processassem matérias-primas produzidas no país, principalmente a têxtil 
de algodão. Descobrimos que essa última frente estava intimamente associada, no 
discurso e na prática dos saquaremas, ao seu projeto de lei de terras e colonização, e 
inspirava-se, como esse projeto, nos escritos de Edward Gibbon Wakefield. 

 

 

Palavras-chave: Protecionismo; Tarifas Alfandegárias; Parlamento; Comércio Exterior; 
Tributação. 
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Abstract 

CARVALHO, Ricardo da Silva. The debate on custom tariffs in the Brazilian 
parliament in the 1840s: origins of protectionism in Brazil, 2022. Dissertation 
(Master’s degree). Faculty of Philosophy, Letters e Human Sciences. University of 
São Paulo, 2022. 

The aim of this work was to investigate the motivations for the protectionist policy 
supported by important sectors of Brazilian politics in the 1840s. For this purpose, we 
analyzed the debates recorded in the Annals of the Brazilian Parliament and the pertinent 
ministerial reports. Our research allowed us to see how protectionism connected to the 
broader political project of conservative leaders, clarifying, at the same time, the 
difference between the protectionist policy defended by these leaders and the one 
effectively put into practice under the Alves Branco tariffs. We conclude that the defense 
of protectionism unfolded on two main fronts. The first one, supported by a greater 
consensus across parties, saw the stimulus to manufacturing as an instrument for 
strengthening the State sovereignty, especially through the promotion of national 
shipping industry. The second one, specifically conservative, saw industrialisation as a 
means of mitigating the socioeconomic consequences attributed to the imminent end of 
the African slave trade, and sought to promote industries that processed raw materials 
produced in the country, especially cotton textiles. We found that this last view was 
closely associated, in the discourse and practice of the saquaremas, with their land and 
colonization bill, and was inspired, like this same bill, by the writings of Edward Gibbon 
Wakefield. 

 

Keywords: Protectionism; Custom Tariffs; Parliament; Foreign Trade; Taxation. 
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Introdução 

No início da década de 1840, abriu-se uma oportunidade para os responsáveis 

pelas relações exteriores do Império do Brasil, permitindo-lhes colocar em prática, pela 

primeira vez na história do país, um projeto de política externa independente, marcado 

pela busca da afirmação do interesse nacional em relação à hegemonia da Grã-Bretanha 

(CERVO, 1981, pp. 49-56; CERVO e BUENO, 2014, pp. 73-80; RICUPERO, 2017, pp. 

148-150). Essa oportunidade surgiu por uma combinação de fatores.  

Em primeiro lugar, o término das vigências dos tratados bilaterais firmados no 

Primeiro Reinado, por meio dos quais, em troca do reconhecimento da Independência, o 

governo brasileiro havia abdicado de sua liberdade para conduzir diversos aspectos de 

suas relações exteriores segundo os seus próprios interesses. O mais importante desses 

acordos era o Tratado de Comércio e Amizade celebrado com a Grã-Bretanha em 1827, 

que restringia severamente as possibilidades da política econômica ao estabelecer um teto 

de 15% para as alíquotas ad valorem do imposto de importação – principal fonte de receita 

do governo brasileiro – incidentes sobre as mercadorias provenientes da Grã-Bretanha, o 

maior parceiro comercial de importação do Brasil.  

Essa restrição comprometia a capacidade fiscal do governo brasileiro em um 

momento crítico para a construção das suas primeiras instituições independentes e 

provocava um desequilíbrio severo e crônico na balança comercial do país, pois os termos 

do tratado implicavam, na prática, uma verdadeira ausência de reciprocidade comercial, 

permitindo aos britânicos praticarem um protecionismo contra a produção agrícola 

brasileira em favor da produção concorrente das suas colônias, enquanto asseguravam a 

entrada de mercadorias britânicas em condições extraordinariamente favorecidas no 

Brasil. Tal favorecimento, ademais, reduzia muito as possibilidades de diversificação 

produtiva da economia, particularmente pela via do desenvolvimento manufatureiro, dada 

a incapacidade da incipiente indústria nacional de fazer frente à agressiva concorrência 

dos produtores britânicos. 

Do ponto de vista político, havia, ainda, o agravante de que esse tratado fora 

celebrado pelos representantes do Imperador em convenção secreta, sem a anuência do 

Parlamento. Assim que se tornaram públicos os seus termos, tiveram a recepção mais 

negativa possível por parte dos legisladores e da opinião pública, sendo esse um dos 

elementos a contribuírem para o rápido declínio da popularidade de Dom Pedro I. 

Igualmente negativa foi a recepção parlamentar de convênios semelhantes celebrados 
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com outras nações, tais como a França (1827), as Cidades Hanseáticas (1827), a 

Dinamarca (1829) e os Países Baixos (1828). Os custos desses acordos e, de modo 

especial, os inconvenientes que impuseram ao processo legislativo contribuíram para 

consolidar uma atitude refratária a quaisquer tratados que perduraria por décadas no 

Parlamento brasileiro (CERVO, 1981; RICUPERO, 2017). 

Finalmente, ao expirarem progressivamente esses acordos internacionais na 

década de 1840, findando o com a Grã-Bretanha em 1844, o Brasil independente adquiriu, 

pela primeira vez, o pleno controle sobre o principal instrumento das suas políticas fiscal 

e comercial: as tarifas alfandegárias. Atendia-se, assim, a um primeiro e indispensável 

requisito para a adoção de uma política externa independente. 

Ao mesmo tempo, melhoravam muito as condições internas do país. As 

gravíssimas convulsões políticas e sociais que grassaram no período da Regência 

pareciam, enfim, ficar para trás. Permaneciam algumas revoltas elitistas de menor vulto; 

nada semelhante aos horrores de anos anteriores. A um observador contemporâneo, 

pareceria que as reformas centralizadoras promovidas pelo regresso conservador haviam 

sido bem-sucedidas em pacificar o país e em consolidar as instituições monárquicas. 

Essas mesmas reformas tinham, aliás, implicações importantes para as 

possibilidades da política externa. Ao aumentarem o poder político do governo central e 

seu controle sobre o Judiciário e o aparato coercitivo, davam-lhe a capacidade de engajar 

a estrutura completa do Estado na execução dos seus objetivos exteriores. Ademais, a 

política externa contava com as grandes vantagens de assentar-se sobre um amplo 

consenso partidário e uma distribuição harmônica de funções entre os diferentes órgãos 

de governo, características que lhe davam coesão, continuidade e grande legitimidade 

(CERVO e BUENO, 2014, pp. 73-80; CERVO, 1981, p. 231). 

Talvez esse consenso e essa harmonia possam ser atribuídos ao fato de tal política 

ter sido formulada coletivamente, ao longo de décadas, no caldeirão da rejeição 

parlamentar unânime aos tratados celebrados no Primeiro Reinado. De fato, desde o início 

tais tratados foram percebidos, pela opinião pública, como concessões exageradas por 

parte do governo brasileiro, explicadas muito mais por interesses dinásticos do Imperador 

do que por imposições inevitáveis do processo de obtenção do reconhecimento da 

Independência (RICUPERO, 2017, pp. 123-126). Uma importante corrente política 

chegou a considerá-los inconstitucionais, sob o argumento de que, ao fixarem as alíquotas 

máximas do imposto de importação, estariam invadindo a iniciativa privativa em matéria 

de impostos que a Constituição reservava à Câmara dos Deputados (CERVO, 1981, p.22). 
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Contudo, vendo-se incapaz de abandonar unilateralmente os tratados já firmados 

sem grande prejuízo da honra nacional, restava ao Parlamento, num primeiro momento, 

reagir de modo enérgico no plano do discurso e de modo preventivo no plano 

institucional, alterando o modelo centralizador de atribuições de política exterior no Poder 

Executivo estabelecido pela Constituição outorgada de 1824. Por meio de sucessivas leis, 

a ratificação dos tratados e as decisões mais sensíveis de política externa passaram a ser 

submetidas, obrigatoriamente, ao rigoroso escrutínio parlamentar.  

Mais importante do que essas mudanças institucionais, contudo, foi a 

transformação ocorrida no plano das ideias e da vontade política. Podemos dizer que a 

maneira estabanada e mal calculada pela qual o Brasil fizera sua inserção primitiva no 

concerto das nações independentes, com grandes custos para o Estado e a sociedade, 

tivera a vantagem de despertar, no seio da opinião política, uma aguda consciência do 

interesse nacional e dos malefícios de uma política externa improvisada e amadorística, 

fomentando uma disposição firme de colocá-la, assim que possível, a serviço da 

afirmação da autonomia e dos interesses da nação. (CERVO, 1981, p. 26; CERVO e 

BUENO, 2014, pp. 68 – 71; RICUPERO, 2017, pp. 123-126). Nas palavras sugestivas de 

Amado Cervo, “o Parlamento havia acumulado um estoque de energia por efeito da 

revolta”. (CERVO, 1981, p. 26) 

É nesse contexto que ressurge, no seio da discussão política brasileira, o velho 

anseio de diversificar a estrutura produtiva do país, ainda muito associada a um tipo de 

inserção econômica externa característica do status colonial. O desenvolvimento da 

indústria fabril, em particular, era associado, no discurso parlamentar, à modernidade, ao 

progresso e à soberania. A escassez de instrumentos indutores à disposição do governo 

brasileiro e o exemplo de outras nações que perseguiam objetivos similares 

recomendavam, para esse fim, a adoção do protecionismo alfandegário. 

Reiteramos que esse anseio industrializante não era inédito: perspectivas similares 

já haviam se manifestado, um tanto vagamente, na Inconfidência Mineira, na época da 

transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro e no período da Independência, 

sendo sempre frustradas, na visão dos coetâneos, por restrições políticas externas: 

vigência do exclusivo colonial, no primeiro caso, e dos tratados comerciais assimétricos 

com as grandes potências mundiais, nos dois últimos. 

A grande novidade, agora, era a ausência dessas restrições externas, somada à 

forte vontade política de libertar o país das disposições draconianas dos tratados e de 

“ensaiar”, como então se dizia, um novo tipo de inserção econômica externa.  
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Com a consolidação da monarquia independente e a expiração dos tratados 

comerciais estavam postas, finalmente, condições para a adoção de uma política externa 

audaciosa, pautada apenas pelo interesse nacional e que seria capaz – pensava-se – de 

enriquecer o Estado e de transformar a economia do país. Desencadeou-se, então, um rico 

debate entre os representantes da elite brasileira sobre a pertinência de utilizar o 

protecionismo alfandegário para promover o desenvolvimento da indústria fabril. É esse 

debate que analisaremos em nosso trabalho. 

Para evitar mal-entendidos, convém observar, desde já, que a escolha desse debate 

como objeto de pesquisa não é justificada primordialmente pelo seu impacto sobre as 

perspectivas de desenvolvimento da economia brasileira quando foi travado. De fato, 

parece claro na historiografia econômica que o Brasil não possuía, naqueles meados do 

século XIX, condições de engatar decisivamente no complexo processo de 

industrialização, quaisquer que fossem os objetivos audaciosos dos responsáveis pela 

política alfandegária. Como sintetizou Paulo Roberto de Almeida: 

Esperar [...] que uma tarifa pudesse representar, por si só, uma alavanca poderosa 

de crescimento econômico e de transformação produtiva, seria pedir muito de 

uma estrutura econômica extrovertida, reconhecidamente pouco diversificada e 

fragilmente integrada como a do Brasil. [...] [N]a ausência de outras condições 

sócio-estruturais favoráveis a um processo industrializador consequente – 

inclusive e principalmente um processo contínuo de absorção e reprodução de 

inovações técnicas –, poderia um mero “rabo fiscal” abanar um “cachorro 

manufatureiro”? (ALMEIDA, 1997, p. 58) 

A importância deste debate reside, antes, no fato de ter sido a primeira 

manifestação de um longo confronto na história do debate econômico nacional que, após 

décadas de entrechoques, terminaria com o triunfo incontestável do livre cambismo nas 

últimas décadas do século XIX – quando, aí sim, é possível que esse triunfo tenha atrasado 

o processo de industrialização e o desenvolvimento econômico do país, em contraste com 

a experiência de outros países atrasados que então adotavam, com sucesso, políticas de 

proteção e fomento a setores industriais estruturantes. (CHANG, 2004; REINERT, 2016). 

Não é nosso objetivo, portanto, adentrar no debate acerca da efetividade, ou não, 

do protecionismo enquanto instrumento de indução ao desenvolvimento manufatureiro 

no Brasil de meados do século XIX, muito menos tomar uma posição sobre a 
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conveniência e oportunidade de adotá-lo naquele contexto. Essas questões serão 

abordadas apenas tangencialmente, quando úteis à discussão que se pretende desenvolver.  

Nosso objetivo é compreender as contingências econômicas, políticas e sociais 

que pesaram sobre os representantes eleitos dos cidadãos brasileiros, reunidos no 

Parlamento, e levaram-nos a optar pela adoção de uma política protecionista. A relevância 

desse objeto de pesquisa reside, principalmente, no fato de ter sido uma antecipação de 

discussões que perdurariam pelo século seguinte e, de certo modo, até os nossos dias. 

Reconhecendo o caráter “profético” desse debate, diz Amado Cervo: 

O fim dos tratados, na década de 1840, inaugura uma era de responsabilidades e 

esperanças, que os estadistas brasileiros não deixaram passar. Tem lugar, então, 

o mais inteligente e elevado exame das relações econômicas externas havido no 

século passado, dando ensejo a formulação de conceitos modernos, como o de 

“revolução industrial”: é uma época de antecipações, porquanto as doutrinas 

firmadas então colocavam-se à frente das potencialidades da nação, incapaz de 

responder ao desafio do momento. (CERVO, 1981, p. 191). 

É importante notar que a literatura apresenta divergências acerca do peso relativo 

das motivações fiscais e protecionistas na elaboração das tarifas Alves Branco1, 

geralmente consideradas a mais importante expressão do protecionismo na política 

comercial do Império. Aponta, frequentemente, para a preponderância dos interesses 

fiscais, por força da situação crítica então enfrentada pelas finanças do governo central.  

Sem dúvida, a importância dos direitos alfandegários no conjunto da arrecadação 

pública dificultava a adoção de uma pauta alfandegária orientada apenas por objetivos 

protecionistas, cujos benefícios esperados, em contraste com os fiscais, eram muito 

incertos e remotos. Como veremos, o peso dessa restrição fiscal foi reconhecido pelo 

ministro Alves Branco. Consideramos, inclusive, que teve papel preponderante na 

delimitação dos dois campos principais do entrechoque político acerca da matéria, 

 

1. As tarifas Alves Branco foram possibilitadas pelo fim da vigência dos tratados bilaterais do pós-
Independência e adotadas pelo Ministro da Fazenda homônimo em 1844, a partir de uma autorização 
concedida pelo Parlamento. Seu caráter moderadamente protecionista ajuda a explicar a ocorrência do 
primeiro surto industrial relevante no país verificado após a sua adoção. Sobre as finalidades das tarifas 
estão, de um lado, uma corrente minoritária de historiadores como Amado Luiz Cervo que defendem o 
caráter essencialmente industrialista da medida; de outro, a corrente majoritária que considera, nas 
palavras de Nícia Vilela Luz, que a finalidade precípua da elevação dos direitos aduaneiros era prover 
rendas ao Estado, embora reconheça a força do protecionismo nos debates da época e sua influência 
sobre a pauta. Cf. CERVO e BUENO, 2014, p. 73 e LUZ, 1979. p. 18. 
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estabelecido entre os adeptos da posição do ministro, mais preocupada em equilibrar o 

protecionismo e os interesses fiscais, e a posição dos políticos que defendiam uma pauta 

mais decisivamente industrialista, geralmente associados ao partido conservador. 

De qualquer modo, a literatura reconhece que o protecionismo desfrutava de 

franca hegemonia no debate político brasileiro em meados do século XIX e exerceu 

influência ponderável sobre a política econômica do Império, tanto no desenho da política 

tarifária, quanto no debate mais amplo sobre os caminhos para o pleno desenvolvimento 

nacional. O pensamento industrialista de então – qualquer que tenha sido o seu peso 

relativamente à preocupação fiscal – marcou o início de uma corrente ideológica que 

perduraria pelos debates do século seguinte, fornecendo precedentes teóricos e práticos 

que, mais tarde, seriam revisitados pelos defensores da industrialização brasileira: 

O projeto de 1844 [...] não se limitou a medidas fiscais destinadas a aumentar a 

arrecadação pública pelos direitos alfandegários. Desencadeou, de forma 

irreversível, o debate em favor da indústria, produziu o conceito de “similar” 

nacional, acoplou o desenvolvimento ao abandono do sistema agrário como 

agente exclusivo e ao desenvolvimento industrial (CERVO, 2014, p. 83). 

 Também Flávio Versiani observa que esse pensamento industrialista, longe de ter 

sido improvisado ou meramente retórico, tinha uma base conceitual sólida e antecipou 

ideias-chave do pensamento desenvolvimentista latino-americano do século seguinte, 

como a teoria da tendência à deterioração dos termos de troca dos países especializados 

na exportação de gêneros primários (VERSIANI, 2022). Para esse autor, portanto, as 

raízes do desenvolvimentismo brasileiro, seja como doutrina, seja como prática de 

governo, deveriam ser situadas em meados do século XIX. Versiani também nota, em 

outro texto, que o protecionismo alfandegário não era o único instrumento mobilizado 

por esse pensamento “protodesenvolvimentista”, embora fosse o principal. Suas 

implicações para a política econômica eram mais amplas, envolvendo outros tipos de 

apoio governamental à indústria (VERSIANI, 2012, pp. 873 – 881). 

No entanto, essa antecipação “profética” do desenvolvimentismo teve fôlego 

histórico curto, entrando em um acelerado declínio a partir de meados da década de 1850 

– enquanto o livre cambismo, por sua vez, crescia em influência até estabelecer-se como 

virtual pensamento único das classes letradas do país.  

A literatura oferece algumas interpretações para essa instigante mudança nos 

ventos ideológicos que sopravam sobre a elite do Império. Aponta, por exemplo, para 
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uma melhora substantiva das condições internas que, nas palavras de Cervo, “não 

aconselhava arriscar mudanças profundas” (CERVO e BUENO, 2014, p. 83) e induzia a 

uma acomodação dos homens de Estado: 

O fracasso do projeto de 1844 deveu-se sobretudo ao abandono daquelas metas 

pelos homens de Estado, que tinham perfeitas condições de atrelar-lhes a nação 

e o estrangeiro, soberanamente, mas não quiseram fazê-lo. [...] Preferiram [...] 

sujeitar-se a uma situação que lhes pareceu confortável sob todos os aspectos, 

sacrificando ao liberalismo certas formas do interesse nacional, que haviam 

identificado por sobre as demandas imediatas da sociedade [...]. (idem, p. 88). 

Outros pontos de vista consideram interesses econômicos internos como os 

principais obstáculos à adoção continuada do protecionismo. Nícia Luz (1979), por 

exemplo, aponta para o fácil casamento das prescrições livre-cambistas com os interesses 

da grande lavoura exportadora e do grande comércio, grupos politicamente dominantes. 

Tal casamento fazia com que a hegemonia do pensamento liberal sobre a elite política do 

império se tornasse quase irresistível. Em suas palavras: 

Se, a princípio, foram os interesses britânicos o grande obstáculo ao 

estabelecimento de um protecionismo alfandegário, a partir dos meados do 

século XIX, os seus maiores adversários foram, dentro do próprio país, as hostes 

liberais cujas doutrinas eram tão convenientes aos interesses da lavoura 

monocultora que, juntamente com a organização comercial que apoiava, 

dirigiam, então, os destinos do Império. (idem, p. 51) 

Flávio Versiani (2022) também enfatiza o peso de interesses domésticos que se 

opunham à proteção alfandegária, mas qualifica esse ponto de vista, apresentando uma 

discordância em relação ao papel da grande lavoura. Ao observar o viés protecionista da 

classe política, sobretudo na primeira metade do século, o autor nota que, ao contrário do 

que ocorria nos Estados Unidos, os representantes brasileiros da monocultura exportadora 

não se opunham ao protecionismo. Pelo contrário, muitos deles estiveram entre os 

principais defensores dessa política.  

Para ele, portanto, são os interesses do grande comércio importador que devem 

ser vistos como os maiores responsáveis pela oposição vitoriosa ao protecionismo. A 

incapacidade do governo brasileiro de sustentar uma política de proteção alfandegária em 

coerência com as ideias predominantes no Parlamento, mormente na segunda metade do 

século, pode ser atribuída ao lobby sutil – mas poderoso – das associações comerciais. 
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Curiosamente, esse lobby teria sido subestimado sistematicamente na historiografia, pois, 

como bem observara Ridings (2004), era do interesse dos seus próprios líderes que a sua 

atuação fosse o mais discreta possível, para não criar desgastes desnecessários ou 

despertar reações nacionalistas.  

Assim, Versiani rechaça a ideia de que a primeira metade do século XIX teria sido 

um período de domínio ideológico do liberalismo, como pretenderam Caio Prado Jr. e 

Heitor Lima (PRADO JR, 1981; LIMA, 1976). Para sustentar esse ponto de vista, o autor 

diferencia os resultados finais da política e as ideias dos seus formuladores: 

[T]he lack of protectionist policies, rather than revealing a preference of policy 

makers for liberalism, should be attributed to other factors, as the political 

activity of merchants against government support to local industry. There are 

reasons to suppose that lobbying of merchant interest groups, in particular 

commercial associations, was very effective in this respect. In other words, 

results were liberal [...]; but the prevalent views and opinions, in particular those 

of the relevant policy makers, were not necessarily liberal. (VERSIANI, 2022) 

Uma terceira linha de interpretação busca explicar a ascensão do liberalismo pelas 

transformações ocorridas no sistema internacional. Nesse âmbito, sobressai, como fato 

central, a consolidação da hegemonia britânica e de seu soft power, por meio dos quais a 

Grã-Bretanha logrou obter a progressiva aceitação dos seus valores e visão de mundo 

pelas elites periféricas, valendo-se do poder de convencimento das doutrinas da Economia 

Política. Giovanni Arrighi (1996), ao comentar sobre o fenômeno por ele designado 

“imperialismo de livre comércio”, afirma: 

O imperialismo de livre comércio [...] estabeleceu o princípio de que as leis que 

vigoravam dentro e entre as nações estavam sujeitas à autoridade superior de uma 

nova entidade metafísica – um mercado mundial, regido por suas próprias “leis” 

–, supostamente dotada de poderes sobrenaturais maiores do que tudo o que o 

papa e o Imperador jamais houvessem controlado no sistema de governo 

medieval. Ao apresentar sua supremacia mundial como a encarnação dessa 

entidade metafísica, o Reino Unido logrou ampliar seu poder no sistema 

interestatal muito além do que era justificado pela extensão e eficiência do seu 

aparelho coercitivo. (idem, p. 55) 

Segundo esse ponto de vista, o debate entre protecionistas e livres cambistas no 

Império brasileiro, encerrado com a vitória política definitiva dos últimos, teria sido, nas 
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palavras de Scandiucci Filho (2002), “um capítulo” na história da ascensão e consolidação 

da hegemonia britânica (idem, p. 62). 

Essas diferentes linhas de análise não são, por certo, excludentes, e, consideradas 

em conjunto, permitem uma compreensão consistente dos fatores que concorreram para 

a ascensão e o triunfo políticos do livre cambismo. No entanto, o que mais carece de 

explicação, a nosso ver, não é o liberalismo das últimas décadas do Império – 

perfeitamente coerente com as ideologias e interesses das classes dominantes do país e da 

potência hegemônica internacional –, mas o protecionismo industrialista do período 

precedente, haja vista que esses interesses e ideologias eram, em essência, os mesmos em 

ambas as circunstâncias.  

Como observou Amado Luiz Cervo, a defesa da indústria fabril nacional não 

emergia dos interesses imediatos de nenhum grupo social estabelecido, pois “não havia o 

que proteger em termos de indústria” (CERVO e BUENO, 2014, p. 82). Em sua 

perspectiva, a opção pelo protecionismo teria demonstrado, antes de tudo, a autonomia 

do Estado, tanto em relação aos interesses internos das classes fundiária e comercial, 

quanto aos interesses externos do capitalismo industrial. 

Destacando a grande influência exercida pela burocracia e por órgãos vitalícios e 

semiaristocráticos – Senado e Conselho de Estado – na formulação da política de 

comércio exterior, o autor considera ter sido essa autonomia decorrente de peculiaridades 

na formação do Estado monárquico brasileiro e de seus dirigentes: 

[...] não era o Estado um produto da nação – mas, ao contrário, pairava sobre ela, 

sobrevoando-a nas alturas, constituindo-se seu árbitro, seu intérprete, seu senhor. 

Atendia aos seus interesses ou não; estabelecia-os autoritariamente, por vezes. 

Considerava-se sem dúvida porta-voz de suas aspirações, mas julgava-se no 

direito de induzi-las. Movia-se o Estado com grande autonomia, numa sociedade 

atrasada, sem pressão de classe, como na fase pré-capitalista da História. O 

importante para a política externa é a constatação de sua coesão, sua força, sua 

vontade. (idem, p. 75). 

Nessa perspectiva, o esforço industrializante teria nascido de uma iniciativa dos 

próprios homens de Estado, mais interessados em perseguir um projeto próprio para o 

país do que em atender a demandas sociais efetivamente existentes. Esse projeto 

contemplaria a superação da condição exclusivamente agroexportadora, vista como um 

obstáculo à consolidação do Estado e à modernização da sociedade. Assim, os dirigentes 
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brasileiros, inspirados por uma percepção mais complexa do interesse nacional do que 

aquela delimitada pelas suas posições de classe, teriam se colocado à frente da sociedade, 

ainda presa a estruturas arcaicas, e buscado suprir sua carência de espírito empresarial por 

meio da ação política (CERVO e BUENO, 2014, pp. 82-83). 

No entanto, a mesma autonomia do Estado que teria possibilitado a adoção de 

uma política em favor do desenvolvimento da indústria ajudaria a explicar, mais tarde, o 

seu abandono precoce e aparentemente imotivado. Lamentando a descontinuidade do 

“projeto de 1844”, por ele considerado um dos paradigmas mais interessantes da história 

política exterior brasileira, Cervo conclui que o seu abandono decorreu de um misto de 

conveniência e de submissão ideológica dos políticos e burocratas, seduzidos pelo 

“comodismo ilusório” e o “romantismo das teorias econômicas” (idem, p. 86). 

Essa visão acerca da autonomia do Estado pode ser enriquecida pelas lições de 

José Murilo de Carvalho (2014). Esse autor também chama atenção para uma relativa 

independência do poder político em relação aos grandes interesses econômicos, mas 

ressalta como, de um ponto de vista prático, o governo dependia da agricultura de 

exportação e do grande comércio para sobreviver. Essa dependência, por mais indesejada 

que fosse, impunha um limite – fiscal, inclusive – à sua liberdade de ação em matéria de 

política econômica. Apesar disso, a extraordinária coesão da classe dirigente brasileira 

teria garantido a ela uma considerável autonomia e eficácia na condução dos negócios 

públicos. Tal coesão decorreria, sobretudo, de uma grande homogeneidade ideológica e 

de um treinamento jurídico comum, sendo também auxiliada pela prevalência, nela, do 

elemento burocrático em detrimento do elemento representativo.  

Na visão de Carvalho, essa composição social da classe dirigente teria tornado o 

poder político mais sensível às necessidades do próprio aparelho do Estado e dos seus 

agentes do que às demandas da sociedade civil. (CARVALHO, 2014, cap. 3 e 4). Essa é 

uma constatação importante para a compreensão do protecionismo, pois, como veremos, 

a defesa das manufaturas se inspirava, muitas vezes, em considerações práticas acerca das 

necessidades de consolidação do Estado e de suas instituições, não tanto em preferências 

sobre os rumos do desenvolvimento econômico privado. 

Outro autor fundamental que explora a ambiguidade da relação entre a elite 

político-burocrática e os interesses econômicos privados é Florestan Fernandes. Para ele, 

é certo que tal elite, ao assumir para si a tarefa de construir um novo Estado e, por 

extensão, uma nova sociedade nacional, não poderia prescindir de dar centralidade aos 

interesses socioeconômicos dominantes na conformação das instituições públicas – essa 
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centralidade se impunha como um imperativo histórico (FERNANDES, 2005, p. 96). Por 

outro lado, essa elite tampouco poderia deixar de considerar outras demandas e 

preocupações que transcendiam em muito o particularismo dos interesses privados 

dominantes, porquanto a própria viabilização da Independência e a consolidação do novo 

Estado – seus objetivos políticos prioritários –, exigiam, dela, uma perspectiva mais 

ampla, inclusive no tocante à organização econômica do país: 

[O] Estado orientou-se, decididamente, no sentido de proteger e de fortalecer a 

iniciativa privada. Malgrado certas incompreensões da lavoura e certas 

interferências dos importadores, essa filosofia teve alguma importância prática, 

principalmente para a organização do mercado de gêneros de subsistência e para 

a expansão das manufaturas. [...] [O] Estado assumiu vários encargos [...] que 

visavam diretamente a gestação das estruturas econômicas requeridas por uma 

sociedade nacional [...], voltados para a necessidade de organizar e expandir a 

economia de mercado, de aumentar ou de diferenciar a produção, de corrigir a 

dependência econômica em relação ao exterior etc. Nessa esfera, configurou-se 

relativamente depressa a tendência a identificar a política econômica com a busca 

e a conquista da “verdadeira autonomia da nação”. [...] [A] ela se prendem as 

primeiras tentativas deliberadas de usar meios políticos para diferenciar ou 

orientar o crescimento econômico e para dotar a sociedade nacional de um 

substrato econômico suficientemente integrado para garantir sua unidade ou 

independência políticas. (idem, pp. 94-95) 

Por tudo isso, resta claro que generalizações simplistas, segundo as quais o 

governo seria totalmente dominado pela atividade agroexportadora e pelo grande 

comércio a ela associado, a ponto de agir sempre e exclusivamente de acordo com esses 

interesses, são contraproducentes. Igualmente o são, por outro lado, interpretações que 

exageram o peso das idiossincrasias e preferências de atores políticos individuais, em 

detrimento das estruturas e forças coletivas que delimitam o campo de suas ações.  

Buscamos, neste trabalho, levar em conta ambos os aspectos: a autonomia relativa 

do poder político e as restrições dentro das quais esse poder operava; as aspirações 

subjetivas dos agentes históricos e os limites estabelecidos pelo contexto em que atuavam. 

Com isso, almejamos chegar a uma apreciação equilibrada do peso relativo de cada um 

desses elementos no debate público e nas tomadas de decisão. 

A constatação da existência de uma autonomia relativa, mas importante, dos 

dirigentes do Estado em relação aos interesses privados nesse período histórico torna-o 
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particularmente interessante para o tipo de investigação a que nos propomos. Pois, ao 

observarmos os debates travados na alta cúpula do poder político em um momento repleto 

de desafios – compreendido, pelos seus atores, como uma encruzilhada histórica 

fundamental –, podemos ter uma visão privilegiada dos objetivos, por vezes inusitados, 

estabelecidos por uma elite dirigente que se defrontava com sérios obstáculos 

conjunturais e estruturais ao seu projeto de Estado nacional unitário, com jurisdição sobre 

todo o território da antiga América Portuguesa. Por força desses obstáculos, essa elite via-

se induzida a sofisticar a compreensão que tinha do seu próprio interesse, elaborando 

políticas que ultrapassavam em muito os limites estreitos delimitados por sua posição na 

sociedade e por sua inserção no sistema econômico internacional. 

Interessa-nos, assim, o fato de que, em meados do século XIX, parte expressiva 

dos representantes eleitos da elite brasileira – e não apenas de seus elementos burocráticos 

– se mostrasse determinada a perseguir um projeto protecionista que onerava, ativa e 

diretamente, os grupos sociais que constituíam sua principal base de sustentação política. 

Ao fazê-lo, associava o desenvolvimento econômico à industrialização do país – 

reconhecendo, assim, as insuficiências da estrutura socioeconômica vigente. O fato, 

ainda, de que essa direção ensaiada na década de 1840 tenha sido revertida a partir de 

meados da década seguinte, em parte pelos mesmos homens que a haviam promovido 

inicialmente2, serve para torná-la mais curiosa. 

Do ponto de vista político, esse fenômeno se mostra contraintuitivo, também, 

quando consideramos que foi liderado por membros do partido conservador – mais 

especificamente, pela “trindade saquarema”3 e algumas lideranças históricas do partido, 

como Bernardo Pereira de Vasconcelos. Falamos, aqui, de um grupo político que 

defendia, sem rodeios, um governo orientado para a defesa dos interesses dos grupos 

socioeconômicos dominantes – as “classes conservadoras” de que falava Vasconcelos4. 

 

2. Uma das vantagens de utilizarmos os anais do Senado como fonte para a nossa pesquisa é o fato de ser 
uma instituição com assentos vitalícios, possibilitando observar a evolução no pensamento dos mesmos 
homens por longos períodos. 
3. A designação “trindade saquarema” refere-se a Paulino José Soares de Sousa, Eusébio de Queirós e 
Rodrigues Torres. 
4. Bernardo Pereira de Vasconcelos, principal liderança intelectual e política do regresso conservador, 
defendia um governo das “classes conservadoras”, correspondentes às “dos capitalistas, dos negociantes, 
dos homens industriosos, dos que se dão com afinco às artes e às ciências: daqueles que, nas mudanças 
repentinas têm tudo a perder e nada a ganhar”. A filosofia política dessa classe seria a do “progresso 
ordenado”. Cf. CARVALHO, 1999. pp. 23-24. 
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Em sua perspectiva, somente a colaboração ativa desses interesses poderia dotar o Estado 

nacional de bases sociais sólidas que lhe permitiriam subsistir. 

No particular que nos interessa, é difícil entender como se conciliavam, na 

ideologia formulada por Vasconcelos, a defesa apaixonada de que o país vivesse “uma 

revolução industrial imensa” – termo cunhado por ele décadas antes de ser consagrado 

pela historiografia econômica (CERVO, 1981, p. 201) – e sua oposição intransigente às 

“mudanças aceleradas”, com as quais as classes conservadoras teriam “tudo a perder e 

nada a ganhar”. Tal posicionamento torna-se ainda mais instigante quando consideramos 

que o mesmo Vasconcelos havia sido um dos mais articulados defensores do laissez-faire 

durante o Primeiro Reinado e a Regência. Discípulo entusiástico dos economistas 

políticos clássicos, dizia ele em meados dos anos de 1820: 

Crê-se, muito geralmente, que a indústria não pode prosperar sem o favor e 

proteção do governo [...]. Este erro tem sua origem no procedimento dos governos 

absolutos [...].  

Os governos não têm autoridade para se ingerirem ativa e diretamente em 

negócios de indústria, esta não precisa de outra direção que a do interesse 

particular, sempre mais inteligente, mais ativo e vigilante do que a autoridade. 

Quando há liberdade, a produção é sempre a mais interessante à nação; as 

exigências dos compradores a determinam. O de que os povos precisam, é de que 

se lhes guardem as garantias constitucionais; que as autoridades os não vexem, 

que os não espoliem, que se lhe não arranquem seus filhos para com eles se 

fazerem longínquas guerras: isto, e só isto, reclama a indústria. (CARVALHO, 

1999, p. 82)5 

Contudo, como já mencionamos, mudara dramaticamente sua postura nos idos de 

1840, quando havia se tornado uma das lideranças mais influentes do Senado e passara a 

defender, enfaticamente, uma política protecionista. Seu discurso se aproximava, então, 

do argumento clássico da “indústria nascente”, consagrado por Friedrich List em obra 

praticamente contemporânea (LIST, 1841). Em 1843, ano em que o discurso protecionista 

atingia o seu auge no Parlamento brasileiro, Vasconcelos formulava seu argumento 

nestes termos:  

 

5. ”Carta aos Senhores Eleitores da Província de Minas Gerais”, 30 de dezembro de 1827. In CARVALHO, 
1999. P. 82. 
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Queremos promover as fábricas, as manufaturas, não só porque elas aumentam o 

número dos consumidores, mas porque, transformando os produtos da nossa 

agricultura, concorrerão favoravelmente para a nossa riqueza e civilização.  

Queremos favorecer a indústria até que ela tenha vida, até que se emancipe; mas 

logo que chegue a esse estado a abandonaremos à concorrência; queremos 

favorecer o trabalho, mas como o favoreceremos sem que promovamos os 

estabelecimentos industriais? (AS, 1843, livro 9, p. 140) 

Ele não estava isolado nesse posicionamento – era seguido de perto pelos seus 

correligionários conservadores. Reconhecidamente associados à agroexportação, ao 

comércio importador e ao tráfico de escravos, os saquaremas6 eram, também, os grandes 

defensores da indução, pelo governo, do desenvolvimento manufatureiro no país. 

Diante do que foi dito, vêm à tona, quase inevitavelmente, algumas questões que 

cumpre tentar responder: era essa apologia da indústria fabril apenas retórica? Ou havia, 

subjacente a essas aparentes contradições, uma síntese política mais abrangente, talvez 

explicada pela complexidade do momento vivido pelo país? Em caso afirmativo, quais 

eram as preocupações que convenceram aqueles homens de Estado, ao menos por um 

período, da conveniência de promover ativamente o desenvolvimento manufatureiro por 

meio do protecionismo, mesmo que, para tal, fosse necessário sacrificar os interesses 

imediatos do comércio e da grande lavoura, representados por eles no Parlamento? 

Nossa pesquisa é uma tentativa de lançar uma nova luz sobre essas questões. 

Recentemente, Flávio Versiani, ao discutir a prevalência do pensamento protecionista em 

meados do século XIX no Brasil, concluiu que pesquisas adicionais são necessárias para 

elucidar as suas origens, motivações e influências (2022). Nosso trabalho pode ser 

considerado parte desse esforço de pesquisa. Para empreendê-lo, recorremos à análise dos 

debates travados no Parlamento no período que corresponde, grosso modo, ao auge do 

pensamento protecionista no Império, bem como a relatórios ministeriais, decretos 

executivos e livros de atores políticos relevantes do período. 

Com todos os limites inerentes a um trabalho deste tipo – que não tem a pretensão 

de ser exaustivo – consideramos que os objetivos inicialmente estabelecidos foram 

atingidos, dando-nos condições de responder às indagações formuladas acima, 

 

6. Embora o termo “saquarema” se referisse inicialmente apenas à “trindade”, logo passou a designar os 
conservadores de modo em geral, na medida em que aderiram em bloco às ideias e propostas dos 
saquaremas. É neste segundo significado que empregamos o termo aqui. 
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norteadoras do nosso trabalho de pesquisa. De fato, a apologia à indústria fabril não era 

meramente retórica e estava articulada a uma agenda política mais abrangente, explicada 

pelos desafios vividos pelo país, à luz dos quais a defesa do protecionismo adquire 

inteligibilidade. A descoberta de que o protecionismo integrava um programa político 

mais amplo também nos abre novas perspectivas para pensar os demais elementos que 

compunham esse programa. 

Para apresentar os resultados encontrados, dividimos o texto da dissertação em 

duas partes, além desta Introdução.  

Na primeira parte, faremos uma contextualização do debate alfandegário em três 

capítulos: no primeiro, pintaremos um panorama geral da evolução e principais 

características da economia brasileira na primeira metade do século XIX, apresentando 

as interpretações e debates historiográficos que nos servem de referência. Nele, também 

abordaremos em maior detalhe o que outros autores já trabalharam acerca da indústria e 

da questão do protecionismo no período. No segundo capítulo, discutiremos a vida 

política na década de 1840, dentro da qual se situam os debates que nos interessam 

diretamente. Nessa discussão, trataremos de aspectos institucionais, ideológicos e das 

contingências impostas pelas relações exteriores. 

 No capítulo 3, abordaremos a questão da fiscalidade: suas vinculações políticas, 

sua evolução e seu papel na formação do Estado imperial, do período joanino às Tarifas 

Alves Branco. Compreender os aspectos propriamente tributários é fundamental para 

contextualizarmos o debate sobre o protecionismo no arcabouço fiscal, dentro das 

limitações estruturais e conjunturais determinadas por ele. Neste capítulo, como no 

primeiro, o recuo ao início do século XIX se mostra necessário para que possamos situar 

numa perspectiva diacrônica a problemática em análise, habilitando-nos a vê-la não 

apenas como parte de uma conjuntura, mas como etapa de um processo de maturação. 

 Na segunda parte, analisaremos diretamente o debate parlamentar a partir de 

nossa leitura das fontes, interpretando-as com base na contextualização apresentada 

anteriormente. Em cada um dos seus dois capítulos, serão analisados distintos aspectos 

presentes nos debates sobre os rumos da política alfandegária e nas justificativas para se 

promover, por meio do protecionismo, o desenvolvimento industrial do país. 

No capítulo 4, mostraremos que as preocupações com a defesa, a segurança e a 

integridade territorial do Império atuaram como motivações centrais para a adoção de 

uma política protecionista em relação a certos setores tidos como estratégicos. Dentre 

eles, sobressai a indústria naval, objeto de especial incentivo nas Tarifas Alves Branco e 
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identificada, pelo próprio ministro homônimo, como uma grande prioridade da sua 

política. É reconhecido que a necessidade de afirmar a soberania nacional nos âmbitos 

interno e externo, sobretudo nas duas grandes bacias hidrográficas que delimitavam o seu 

espaço geográfico – a Amazônica e a Platina –, estava no centro dos objetivos da política 

exterior na década de 1840 (FERREIRA, 2006, p. 66; RICUPERO, 2017, pp. 211-212). 

Veremos que essa intenção, potencializada pela experiência de sangrentas revoltas 

vividas no interior do país, influenciou o desenho da fiscalidade e especialmente o da 

política alfandegária. 

No capítulo 5, discutiremos um segundo aspecto que, conquanto tenha tido menor 

influência sobre a política efetivamente adotada – por força de contingências políticas 

que também comentaremos –, parece-nos o mais instigante, por revelar aspectos até então 

desconhecidos do pensamento dos líderes conservadores que eram os maiores adeptos da 

proteção à indústria fabril. Tais aspectos explicam as razões dessa maior inclinação dos 

saquaremas ao protecionismo e lançam, também, novas luzes sobre as demais facetas do 

seu pensamento e sua atuação política, dando-lhes um novo contexto. 

De modo especial, veremos que as preocupações com a consolidação da ordem e 

com os efeitos da extinção do tráfico de escravos africanos forneceram a motivação 

central para a defesa de uma ampla política protecionista pelos políticos conservadores. 

Para a nossa surpresa, ao analisarmos os debates parlamentares buscando compreender 

as razões do protecionismo, fomos arrastados para longas considerações acerca dessas 

outras questões pungentes da época, abrangendo debates sobre as teorias de Edward 

Gibbon Wakefield7, as políticas de colonização e o projeto de lei de terras de 1843 – 

aspectos apresentados, pelos próprios conservadores, como peças de um mesmo 

“sistema”, ao lado do protecionismo. Esses achados abrem possibilidades interessantes 

de diálogo com a historiografia que serão desenvolvidas no mesmo capítulo. 

Enfim, consideramos que a contribuição deste trabalho para a historiografia se 

desdobra em dois ramos principais. 

Primeiro, exemplificando como as preocupações com a consolidação da ordem 

interna e o fortalecimento das capacidades da defesa e de projeção dos interesses do 

Império brasileiro no exterior próximo influenciaram a sua política econômica, 

 

7. Administrador colonial britânico que teorizou sobre as causas da escravidão na América e influenciou 
o projeto de lei de terras. Discutiremos em detalhe a sua influência sobre o pensamento dos 
saquaremas no capítulo 5. 
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encontrando nas tarifas alfandegárias um instrumento privilegiado de manifestação, 

sobretudo no que respeita à navegação nacional.  

Segundo, mostrando como o pensamento dos saquaremas em meados dos anos de 

1840 concebia o protecionismo alfandegário e o projeto de lei de terras como peças 

articuladas de um mesmo programa de governo, cujos objetivos principais eram a 

transição administrada para o trabalho livre e a consolidação da unidade territorial e da 

ordem política, atenuando as consequências do fim do tráfico de escravos africanos, então 

percebidas como capazes de ameaçar essa unidade e essa ordem. Nesta segunda frente, 

nosso trabalho também contribui para um entendimento mais completo do pensamento 

dos saquaremas, sobretudo em matéria econômica, e de suas influências intelectuais, 

abordando aspectos ainda pouco explorados pela historiografia. 

Depois de aprofundar essas questões em seus capítulos respectivos, 

apresentaremos as nossas considerações finais, relacionando e sintetizando os resultados 

encontrados a fim de oferecer uma interpretação de seu significado e relevância para a 

compreensão do momento da história nacional que analisamos. 
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Primeira parte – Contextualização 

Capítulo 1 – A economia brasileira no século XIX 

1.1. Rupturas, continuidades e interpretações 

 É ocioso dizer que a primeira metade do século XIX foi um período de 

importantes transformações no Brasil, tendo como marco central a independência política 

do país e, subsequentemente, a construção de um novo Estado nacional que logrou 

englobar, numa única comunidade política, todo o território americano até então 

colonizado por Portugal. Talvez por força da própria amplitude dessas transformações e 

de seus impactos sobre o desenvolvimento ulterior do país, a historiografia apresenta uma 

plêiade de interpretações sobre o período e, no que nos interessa em particular, sobre o 

desenvolvimento que nele teve a economia brasileira. 

Preliminarmente, cumpre notar que, em nossa percepção, há um certo sentimento 

difuso, na historiografia e na sociedade, de que o processo de Independência teria sido 

permeado por insuficiências e mesmo incompletudes. São diversos os fatores a contribuir 

para essa percepção. No âmbito do Estado, a continuidade do regime monárquico, sob a 

mesma dinastia, e a participação preponderante de portugueses na vida política do 

Primeiro Reinado são, sem dúvida, sintomáticos de uma grande continuidade. Mas, 

apesar dela, houve uma importante e abrangente transformação do Estado, o qual 

transitou do estatuto colonial ao nacional e das instituições absolutistas às constitucionais 

e representativas. É preciso reconhecer que, apesar de seus óbvios limites, tais instituições 

eram de liberalismo e modernidade inéditos no Brasil e, em alguns dos seus aspectos, 

avançadas até mesmo em comparação com o que vigia nos países do centro do 

capitalismo mundial (RIBEIRO JR., 2002, parte 2). 

É na organização da vida econômica, e não no âmbito do Estado, onde nos 

deparamos com os elementos que, a nosso ver, mais justamente contribuem para esse 

sentimento de insuficiência e incompletude da Independência. Em primeiro lugar, a 

continuidade – e mesmo crescimento – da escravidão. Associadas a ela, a falta de 

dinamismo e a pequena diversificação da economia, que manteve uma estrutura produtiva 

atrasada, pouco integrada, com um comércio exterior ainda dependente da exportação de 

alguns poucos gêneros coloniais produzidos em grandes domínios escravistas. Sequer a 

demanda por mão de obra era atendida endogenamente: por muito tempo após ter 
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declarado a sua independência política o país continuaria a ser abastecido pelo tráfico 

transatlântico de trabalhadores escravizados. 

Podemos dizer que houve, assim, um processo efetivo e relevante de 

modernização das instituições formais do Estado nos primeiros anos da Independência; 

processo ao qual não correspondeu, todavia, uma equivalente modernização da economia 

e da sociedade civil. Não obstante o notável esforço de construção institucional realizado 

pelos primeiros homens públicos do Brasil independente, alguns dos quais com projetos 

arrojados de superação do escravismo e da estrutura econômica colonial (SILVA, 1825), 

ao fim e ao cabo prevaleceram os interesses ligados à continuidade. A percepção desse 

“descompasso” está na origem de uma corrente do pensamento social brasileiro que 

enfatiza o desencontro entre as condições objetivas do “país real” e as instituições do 

“país formal” como fonte de dificuldades para a superação do atraso do país, perspectiva 

essa que é comum a diversos intérpretes do Brasil considerados clássicos8.  

 Um autor que nos oferece subsídios importantes para pensar essa problemática é 

Florestan Fernandes, em sua obra A Revolução Burguesa no Brasil. No segundo capítulo 

da obra, o sociólogo ressalta que a autonomização política do país tomou corpo com um 

fenômeno estritamente político, sem que houvesse transformação prévia ou concomitante 

das relações de produção. Ao contrário, a própria viabilidade da Independência 

pressupunha a preservação e o reforço dos padrões coloniais de organização produtiva. 

Mas, ressalte-se, isso não significa que a emancipação política tenha sido um fenômeno 

de pouca relevância para o desenvolvimento econômico subsequente. Ao contrário, o 

autor a aponta como um acontecimento de alcance revolucionário e o primeiro passo 

indispensável desse desenvolvimento, mas cujos efeitos só se fariam sentir ao longo 

do tempo: 

[A] autonomização do país inicia-se como um fenômeno medularmente político. 

Não houve transformação prévia, concomitante ou subsequente da organização 

das relações de produção. Ao contrário, pelo menos no que respeita à grande 

lavora, setor básico da economia colonial, a autonomização política processou-se 

em condições que pressupunham a preservação e o fortalecimento dos padrões 

coloniais de organização das relações de produção.  

 

8. Podemos mencionar Guerreiro Ramos, Oliveira Viana, Alberto Torres e, mais próximo ao período que 
nos interessa diretamente, Paulino Soares de Sousa, o Visconde de Uruguai. A respeito dessa tradição de 
pensamento, cf. SANTOS, 1978. 
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No entanto, cumpre ressaltar que a autonomização política, ao eliminar os 

entraves decorrentes do estatuto colonial e ao internalizar os controles da vida 

econômica, vinculou esses padrões de organização das relações de produção, 

estrutural e dinamicamente, às tendências de integração, diferenciação e 

crescimento da economia interna. (FERNANDES, 2005, p. 94) 

 À luz dessas colocações, parece-nos fundamental, para compreender a evolução 

da economia brasileira, investigar essas condições da Independência que, por um lado, 

tendiam à conservação, pois “pressupunham a preservação e o fortalecimento dos padrões 

coloniais de organização das relações de produção” e, por outro, introduziam um 

componente revolucionário, pois vinculavam esses padrões “às tendências de integração, 

diferenciação e crescimento da economia interna”. 

Uma referência inevitável, sem dúvida, é Caio Prado Jr.. Em suas análises, esse 

autor aponta a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, como 

grande marco inicial da história contemporânea do Brasil, por ter lançado as bases para a 

emancipação política definitiva do país e iniciado uma nova etapa do seu 

desenvolvimento econômico. A instalação do aparato administrativo central do império 

português em território brasileiro, seguida de medidas liberalizantes que eram seus 

desdobramentos diretos, como a Abertura dos Portos, tiveram grandes e duradouros 

impactos sobre a economia, que logo se fizeram sentir. Mas, ao mesmo tempo, 

introduziram novos desafios e dificuldades. Ao falar do período, diz o autor: 

O progresso econômico do país é geral, e em todos os setores sente-se o influxo 

da grande transformação operada pela revogação da política de restrições que até 

1808 pesara sobre a colônia. [...] Mas este desdobramento de atividades 

econômicas não deixa de ser acompanhado de graves perturbações. A mais geral 

e profunda observar-se-á na balança comercial externa. (PRADO Jr., 1981, p. 95) 

Assim, por um lado, a transferência da corte desencadeou um progresso 

econômico geral, graças aos benefícios da franquia dos portos e da instalação do centro 

decisório do império em território brasileiro. Por outro, trouxe novas dificuldades, 

provocando uma rápida expansão das necessidades de consumo que, por vir 

desacompanhada de uma proporcional e tempestiva expansão da capacidade produtiva da 

economia, acabou por tornar o comércio do país quase permanentemente deficitário, 

fragilizando o seu balanço de pagamentos. Tal situação era amplificada, ainda, por outra 

consequência da transferência das cortes, ou, mais precisamente, da maneira pela qual 
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essa transferência havia se realizado, sob a proteção da Grã-Bretanha: os tratados 

celebrados por Portugal com esse país, os quais, entre outras restrições, estabeleceram 

tarifas alfandegárias extremamente favorecedoras do ingresso de mercadorias britânicas 

no mercado brasileiro, sem que houvesse efetiva reciprocidade, agravando, com isso, o 

desequilíbrio comercial.  

Essas tarifas, na visão do autor, teriam também inviabilizado um desenvolvimento 

manufatureiro que, até então, se mostrava promissor no país. Sua manutenção reforçava 

características do antigo sistema colonial, ainda que sob o signo do livre-comércio: 

A produção brasileira reduzir-se-á cada vez mais aos poucos gêneros de sua 

especialidade e que se destinavam à exportação. Prolongava-se e se agravava 

assim, embora por efeito de outras circunstâncias, o sistema econômico colonial 

a que já nos temos repetidamente referido. 

Aperfeiçoa-se e completa mesmo tal sistema. Até a abertura dos portos, as 

deficiências do comércio português tinham operado como barreira protetora de 

uma pequena indústria local, pobre indústria artesã, é verdade, mas assim mesmo 

suficiente para satisfazer a uma parte do consumo interno. [...] A fixação da corte 

no Rio de Janeiro e a abolição, logo em seguida, de todas as restrições legais até 

então em vigor, bem como algumas medidas de fomento, tiveram inicialmente o 

efeito de a estimular. Pequenas manufaturas têxteis surgiram em diferentes 

pontos de Minas Gerais [...]. Na metalurgia deu-se a mesma coisa [...]. Esses 

ensaios industriais que se apresentavam tão promissores foram contudo em breve 

baldados. A concorrência de mercadorias importadas não tardará em inutilizá-los. 

(idem, pp. 97 – 98) 

Prado Jr. aponta, ainda, outra consequência grave da inviabilização da pequena 

manufatura brasileira: a de lançar na desocupação aqueles que estavam nela anteriormente 

ocupados, acarretando “graves agitações sociais e políticas”, que se arrastarão até meados 

do século (idem, p. 98). Essa é uma observação importante para nós, pois vai ao encontro 

de certos argumentos políticos em favor do protecionismo que se manifestarão com força 

nas décadas seguintes, como veremos adiante. 

Na visão de Prado Jr., portanto, a vinda das cortes portuguesas para o Brasil abriu 

grandes possibilidades de progresso e desenvolvimento ao país, sobretudo por internalizar 

o seu centro decisório e colocá-lo em um novo patamar de integração internacional. Por 

outro lado, também teve como consequências diretas dificuldades comerciais e fiscais e 
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a inviabilização de muitas atividades domésticas pela concorrência desenfreada de 

importados, que lançava importantes parcelas da população livre e pobre na desocupação. 

Essas dificuldades, contudo, se farão sentir agudamente já nos primeiros anos após a 

transferência das cortes, enquanto os benefícios e as possibilidades abertas, ainda que 

mais importantes no longo prazo, só irão se manifestar plenamente em meados do século, 

com a expansão da cultura do café, a abolição do tráfico de escravos, a adoção de uma 

nova política alfandegária e a expansão dos serviços urbanos e das manufaturas. 

Assim, todo o período mais crítico de nascimento e consolidação do Estado 

brasileiro independente, que podemos situar grosso modo entre 1808 e 1850, teria sido 

marcado por dificuldades econômicas que resultaram da própria forma pela qual esse 

processo se iniciara com a vinda das Cortes, a qual teria determinado um certo 

enquadramento do Brasil no sistema internacional com graves desdobramentos 

comerciais e fiscais. 

Perspectiva um pouco distinta é a de Celso Furtado. O autor concorda com Caio 

Prado Jr. ao atribuir grande importância às transformações ocorridas em meados do século 

XIX e ao descrever as primeiras décadas da Independência como um período de 

estagnação e dificuldades econômicas crônicas. Também concorda na avaliação de que 

os tratados celebrados com a Grã-Bretanha inviabilizaram uma política tarifária adequada 

e produziram severas dificuldades fiscais e financeiras, que dificultaram o processo de 

consolidação do Estado: 

O governo central, que enfrenta extraordinária escassez de recursos financeiros, 

vê sua autoridade reduzir-se por todo o país, numa fase em que as dificuldades 

econômicas criavam um clima de insatisfação em praticamente todas as regiões. 

[...] As inúmeras rebeliões armadas do norte e a prolongada guerra civil do 

extremo sul são o reflexo desse processo de empobrecimento e dificuldades. 

(FURTADO, 2007, p. 126) 

 Furtado diverge de Prado Jr., contudo, ao minimizar a importância desses tratados 

para o não desenvolvimento econômico e manufatureiro do Brasil no período. Em 

primeiro lugar, por considerar que o grau de proteção efetiva do mercado nacional era 

bastante elevado, apesar do limite imposto pelos tratados ao uso das tarifas. O autor 

argumenta que a forte desvalorização cambial vivida nas décadas de 1820 e 1830 

propiciava uma proteção maior do que mesmo tarifas muito mais elevadas poderiam, sem 

que isso desencadeasse qualquer desenvolvimento manufatureiro apreciável. Portanto, 
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não teria sido pela falta de proteção alfandegária que a manufatura brasileira deixara de 

se desenvolver, mas pela ausência de outras precondições indispensáveis; a começar por 

condições sociais e políticas que tornassem possível a adoção de uma política 

industrial consistente: 

Seria erro, entretanto, supor que aos privilégios concedidos à Inglaterra cabe a 

principal responsabilidade pelo fato de que o Brasil não se haja transformado 

numa nação moderna já na primeira metade do século XIX, a exemplo do 

ocorrido nos EUA. 

Não existindo na colônia sequer uma classe comerciante de importância – o 

grande comércio era monopólio da metrópole –, resultava que a única classe com 

expressão era a dos grandes senhores agrícolas. Qualquer que fosse a forma como 

se processasse a independência, seria classe a que ocuparia o poder, como na 

verdade ocorreu, particularmente a partir de 1831. (idem, p. 123) 

Furtado considera que, de qualquer modo, quaisquer que fossem essas condições 

sociais e políticas, a economia brasileira não poderia embarcar em uma nova fase de 

crescimento, muito menos de industrialização, sem que antes fosse atendida uma 

precondição econômica fundamental: um aumento forte e consistente das suas 

exportações e, consequentemente, de sua capacidade de importar. O mercado interno não 

havia atingido condições mínimas para que pudesse atuar como vetor do 

desenvolvimento econômico: 

Ao observador de hoje, afigura-se perfeitamente claro que, para superar a etapa 

de estagnação, o Brasil necessitava reintegrar-se nas linhas em expansão do 

comércio internacional. Num país sem técnica própria e no qual praticamente não 

se formavam capitais que pudessem ser desviados para novas atividades, a única 

saída que oferecia o século XIX para o desenvolvimento era o comércio 

internacional. Desenvolvimento com base em mercado interno só se torna 

possível quando o organismo econômico alcança um determinado grau de 

complexidade, que se caracteriza por uma relativa autonomia tecnológica. (idem, 

p. 143) 

Dessa forma, a grande explicação para o péssimo desempenho da economia 

brasileira nas primeiras décadas do século XIX – período no qual, segundo Furtado, 

declinara sensivelmente a renda per capita, atingindo provavelmente seu ponto mais baixo 
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na História – deve ser buscada na falta de dinamismo das exportações tradicionais do 

país, que enfrentavam simultaneamente baixas seculares em seus preços, sem perspectiva 

de recuperação. Essa situação só irá se reverter com o forte desenvolvimento da economia 

cafeeira que acelerará em meados do século e dará início a um novo ciclo de crescimento 

da renda nacional. 

Um autor que se contrapõe à perspectiva de Celso Furtado é Mircea Buescu. 

Concorda com ele que a economia na primeira metade do século XIX se encontrava em 

um “círculo vicioso”, cuja saída dependia da expansão do setor exportador (BUESCU, 

2011, p. 96). Mas ressalta que, se é certo que as primeiras décadas do século foram 

marcadas pela estagnação econômica, o mais significativo é, justamente, o fato de o país 

ter saído de uma longa recessão; isto é, a economia deixara de se retrair, estabilizando-

se. É sobre esse fato, pois, que deveria repousar a ênfase analítica.  

Por baixo de uma superfície marcada pela estagnação dos agregados econômicos, 

estavam em gênese grandes transformações de ordem qualitativa que permitiriam a 

retomada da expansão verificada no período posterior a 1850: 

Se se considerasse apenas os efeitos, a segunda metade do século XIX registraria, 

sem dúvida, o início da expansão, mas se se quisesse dar maior ênfase aos 

condicionamentos da expansão – ênfase merecida, pois interessam, em primeiro 

lugar, as causas para compreender e explicar o efeitos – então toda a primeira 

metade do século XIX preenche-se de maior significado, construindo o 

verdadeiro divortium aquarum. (BUESCU, 1970, p. 230) 

É verdade que [...] a Renda per capita ficou estacionária entre 1800 e 1850, para 

começar a subir na segunda metade do século. O mesmo fato, apresentado dentro 

de uma perspectiva global, toma outra significação: não é mais uma simples 

estagnação, mas sim, o marco da mudança de direção. (pp. 230-231) 

Dentre os elementos qualitativos da primeira metade do século que configurariam 

o verdadeiro “divisor de águas”, Buescu aponta, em primeiro lugar, a própria 

Independência, mas também diversas medidas de caráter “desenvolvimentista”, tomadas 

ainda por D. João VI, além da Abertura dos Portos e dos progressos feitos “em termos de 

abertura de horizontes culturais e formação de elites”. (BUESCU, 2011, pp. 86-87) 

O autor também discorda de Furtado na apreciação que faz das consequências dos 

tratados com a Grã-Bretanha. Aproxima-se da opinião de Caio Prado Jr., considerando 

que esses tratados tiveram papel significativo na inviabilização do desenvolvimento 
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manufatureiro no Brasil. Ao mesmo tempo, atribui às tarifas Alves Branco uma bem-

vinda reversão desse cenário e o impulso a um surto industrial: 

Quanto aos tratados com a Inglaterra [...], implantaram, sem dúvida, um regime 

de proteção totalmente insuficiente para um país no início de sua atividade 

econômica autônoma. Uma taxa alfandegária de apenas 15% para as mercadorias 

procedentes do principal fornecedor do País, estendida, subsequentemente, a 

Portugal e, mais tarde, aos demais parceiros comerciais, não podia conferir a 

proteção indispensável às eventuais indústrias a serem implantadas no País. O 

passo decisivo foi dado com a tarifa protecionista de Alves Branco, em 1844. As 

atividades de Mauá foram condicionadas por aquela nova situação. (idem, p. 233) 

 Buescu também destaca os elevados impactos fiscais dos tratados, concordando 

com os demais autores sobre o seu alto custo e as dificuldades impostas ao processo de 

construção e consolidação das primeiras instituições públicas do país. (idem, pp. 80-81). 

Por fim, sublinhamos a contribuição de Ignácio Rangel, que apresenta um ponto 

de vista singular, pela combinação que faz das perspectivas do direito, da economia e da 

política. Também para ele, o grande marco fundador da “dualidade" que, até nossos dias, 

marcaria a economia e a sociedade brasileiras é a vinda das cortes portuguesas e seu 

corolário econômico, a Abertura dos Portos. O fim da intermediação comercial 

obrigatória da Metrópole abriu o caminho para o surgimento de um capital comercial 

nacional e, associada a ele, de uma nova classe de negociantes que, juntamente com os 

grandes senhores agrícolas, hegemonizaram o processo de construção do Estado 

brasileiro em seus primeiros anos. Conjuntamente, formavam uma classe dominante dual, 

pois capitalista, em suas relações econômicas e jurídicas com o mundo exterior, e pré-

capitalista, nas suas relações econômicas e jurídicas “internas", isto é, no interior da 

unidade produtiva básica: a fazenda de escravos. Essa “dualidade” das relações de 

produção está na base da interpretação de Rangel sobre a evolução econômica do Brasil. 

Para o autor, longe de ter sido um período de estagnação, menos ainda de declínio, 

a primeira metade do século teria conhecido considerável prosperidade econômica, 

propiciada por um esforço notável de substituição de importações e de diversificação de 

atividades econômicas. Porém, ao contrário do que pensava Celso Furtado – que via na 

ausência de desenvolvimento urbano uma evidência de que não houvera substituição de 

importações relevante (FURTADO, 2007, p. 139) – esse esforço teria se realizado, em 

grande medida, fora do alcance da economia de mercado, no interior da fazenda de 
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escravos. Esta, ao mesmo tempo em que atrofiava em suas relações externas, típicas de 

empresa comercial e capitalista, crescia e se desenvolvia em suas relações internas, 

típicas de “vila romana”, isto é, de domínio escravista autossuficiente, no qual a produção 

para o comércio figura como apêndice acessório. Assim o autor descreve esse processo: 

Escorraçado da economia de mercado, o esforço de substituição de importações 

[...] assumiria a forma específica de diversificação da atividade produtiva, no 

interior da fazenda de escravos, vale dizer, nas condições da economia natural 

[...]. A fazenda de escravos cresceu em escala e se tornou menos agrícola, na 

medida em que realocava seus recursos internos (inclusive, mas não apenas, mão 

de obra), orientando parte deles para atividades não agrícolas, classificáveis 

como construção e indústria de transformação, sem falar em certos “serviços”. 

Ao tornar-se mais autárquica, tornava mais autossuficiente, menos dependente do 

comércio exterior, a economia nacional como um todo. Esta, consequentemente, 

pode crescer em descompasso com o comércio exterior [...]. (RANGEL, 1981, p. 

21. Itálicos no original.) 

Na visão do autor, a tendência a subestimar a importância dessa substituição de 

importações, comum à maioria dos analistas, explica-se, justamente, pelo fato de ela se 

situar fora da economia de mercado e, por consequência, fora do alcance dos instrumentos 

convencionais da contabilidade social (RANGEL, 1955, pp. 154-155). Mas seria um erro 

deduzir, disso, a sua insignificância. Em seu favor, o autor aponta indícios qualitativos e 

indiretos de prosperidade, sobretudo o forte crescimento registrado da população, tanto 

livre quanto escrava (RANGEL, 1981, p. 21). 

É particularmente relevante para nós a sua leitura da intensificação do tráfico de 

escravos verificada a partir de meados da década de 1830. Para Rangel, tal intensificação 

teria sido, ao mesmo tempo, sintomática e auxiliar do esforço de substituição de 

importações: 

[T]odas as indicações são de que o período foi de vigoroso crescimento 

econômico. Não obstante, o giro do comércio exterior (exportações mais 

importações) apenas passou de (libras ouro) 81.601.000 para 115.679.000. 

É certo que esse comércio exterior não era tudo. O Brasil tinha um segundo 

comércio exterior, expresso pela importação de escravos [...] num valor 

comparável ao comércio exterior regular – o que faz supor um fluxo de 

mercadorias em sentido contrário ponderável, se bem que menor que esse. 
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Entretanto, esse “segundo comércio exterior" fazia-se com outras áreas 

periféricas, não com o centro dinâmico, de modo que deve ser apreciado como 

parte do esforço periférico geral de substituição de importações, até porque se 

destinava a suprir um insumo crítico para a atividade que, dentro do Brasil, era 

responsável pelo esforço principal de substituição de importações: a fazenda de 

escravos. (idem, pp. 20-21. Itálicos no original.) 

 Avaliando essas diferentes e clássicas interpretações, com suas convergências e 

divergências, temos os primeiros elementos heurísticos para pensar as transformações e 

desafios vividos pela economia brasileira nas primeiras décadas da vida independente. 

Por um lado, notamos um grande consenso acerca do papel desempenhado pela economia 

cafeeira no crescimento e no surto modernizador vivido a partir de meados do século 

XIX. Por outro, com relação ao período anterior, geralmente percebido como de transição, 

há menos concordância. 

 Nas interpretações paradigmáticas de Caio Prado Jr. e Celso Furtado, é enfatizado 

o caráter essencialmente extrovertido da economia. Tendem a minimizar, cada uma ao 

seu modo, a importância da atividade econômica voltada para o mercado interno na 

primeira metade do século. Por essa razão, fazem uma leitura essencialmente negativa da 

evolução da economia no período considerado, percebido como de involução ou 

estagnação econômica, a despeito dos benefícios imediatos da vinda das cortes e da 

abertura comercial, logo obliterados pelo advento de novas dificuldades. A principal 

divergência entre elas diz respeito às causas dessas dificuldades. Enquanto Prado Jr. 

atribui grande responsabilidade aos tratados celebrados com a Grã-Bretanha em seus 

desdobramentos fiscais, comerciais e mesmo sociais, pela ausência de qualquer proteção 

ao trabalho nacional, Furtado atribui a eles importância relativamente inferior: concorda 

quanto às dificuldades fiscais, mas discorda quanto aos seus impactos negativos para o 

desenvolvimento manufatureiro e econômico do país. Para ele, as causas do fraco 

desempenho da economia, bem como das suas dificuldades financeiras e comerciais, 

devem ser buscadas na falta de dinamismo das exportações, única fonte possível de 

crescimento sustentado naquelas circunstâncias. 

 Mircea Buescu e Ignácio Rangel se distanciam de Prado Jr. e de Furtado na leitura 

mais positiva que fazem dos desenvolvimentos da primeira metade do século XIX. O 

primeiro ressalta o impacto das transformações qualitativas do período, como o início da 

construção institucional do novo Estado, as políticas “desenvolvimentistas” então 

praticadas e o alargamento de horizontes culturais das elites. Nessas transformações 
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estaria o verdadeiro gérmen da retomada do crescimento da renda per capita verificado 

na segunda metade daquele século. O segundo autor sustenta ter havido, à época, um 

intenso crescimento econômico, possibilitado pela efetiva substituição de importações 

realizada no interior das fazendas de escravos, em grande parte alheia à economia de 

mercado e indetectável pela contabilidade social. 

 Com relação à política de comércio exterior, todos os autores consideram terem 

tido os tratados comerciais, sobretudo aquele com a Grã-Bretanha, um pesado custo fiscal. 

Mais recentemente, Diniz (2006) demonstrou ter sido esse custo exagerado pela 

historiografia, que deu pouca atenção à maneira bem-sucedida com que o governo 

brasileiro reagiu e “contornou” os seus termos, criando novas receitas e até mesmo 

ampliando, por meios indiretos, a tributação do comércio exterior. Discutiremos essa 

questão com maior profundidade no capítulo 3. 

 Quanto aos impactos comerciais e industriais dos tratados, há mais controvérsia. 

Prado Jr. e Mircea Buescu dão a eles alguma importância, enquanto Celso Furtado e 

Ignácio Rangel atribuem importância menor, ainda que por razões diferentes. Furtado 

considera que o grau de proteção efetiva à produção nacional era alto, mas incapaz de 

promover uma consequente substituição de importações, devido à ausência de outras 

precondições para ela. Ignácio Rangel, ao contrário, considera haver ocorrido, e com certa 

intensidade, esse processo de substituição de importações, conduzido nas e pelas 

fazendas de escravos. Esse processo, contudo, não teria sido resultante da política 

tarifária, mas basicamente independente dela. 

1.2. Perspectivas sobre as origens do desenvolvimento industrial 

brasileiro 

 As interpretações dos autores clássicos vistos acima têm, como dissemos, grande 

valor heurístico, e nos remetem a problemas fundamentais para a compreensão do 

desenvolvimento da economia brasileira até os nossos dias. Por essa razão, tais problemas 

foram explorados por uma vasta literatura nas décadas subsequentes aos seus trabalhos, 

ainda que a atenção dessa literatura estivesse voltada, precipuamente, a períodos muito 

posteriores ao que temos em vista neste trabalho. De principal interesse para nós é o 

debate sobre as origens remotas do processo brasileiro de industrialização, ainda no 

século XIX, com suas características e elementos determinantes. Embora o nosso objeto 

de análise, como já salientamos, seja o processo político e as ideias econômicas a ele 
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subjacentes – dispensando, portanto, uma apreciação pormenorizada das suas implicações 

para a trajetória efetiva do desenvolvimento econômico brasileiro no período 

imediatamente posterior –, muito convém retomar, brevemente, os traços principais desse 

debate historiográfico. Assim, será possível dar o peso e o contexto devidos às reflexões 

políticas que veremos nos capítulos seguintes. 

 Wilson Suzigan (2000) identifica quatro linhas interpretativas principais do início 

do desenvolvimento industrial brasileiro a partir de uma base agrícola-exportadora. São 

elas: 1) a “teoria dos choques adversos”; 2) a ótica da industrialização liderada pela 

expansão das exportações; 3) a ótica do “capitalismo tardio”, e 4) a ótica da 

industrialização promovida intencionalmente por políticas governamentais. Em seguida, 

oferece a sua própria leitura crítica da contribuição dessas quatro escolas de pensamento 

e, por meio de um levantamento e análise meticulosa de evidências quantitativas sobre as 

relações entre o investimento na indústria de transformação, o desempenho do setor 

exportador e as variáveis da política econômica, oferece as suas próprias conclusões 

acerca das origens da industrialização no Brasil. 

Tomando por base a sua resenha esquemática das quatro interpretações elencadas, 

comentaremos as suas principais características, concluindo com um comentário acerca 

da contribuição do próprio Suzigan e da relevância desse debate para o objeto de 

nosso trabalho. 

A primeira delas, a interpretação dos “choques adversos”, pode ser resumida 

brevemente na noção de que a ocorrência de restrições ao comércio internacional – 

ocasionadas por guerras, crises econômicas internacionais ou outros choques que afetem 

drasticamente o setor externo da economia – impulsionam o avanço da industrialização 

nos países primário-exportadores, na medida em que aumentam os preços relativos dos 

bens manufaturados importados e deslocam a demanda interna para atividades domésticas 

substituidoras de importações, sobretudo se essa demanda for sustentada por políticas 

econômicas expansionistas, como geralmente ocorre. 

Essa interpretação adquiriu proeminência, em grande parte, por força da 

influência exercida pelas ideias elaboradas pela Comissão Econômica para a América 

Latina (Cepal), cuja doutrina se fundamenta em um diagnóstico do padrão de relação de 

comércio exterior estabelecido entre os países do centro, industrializados, e os da periferia 

latino-americana, sendo esses últimos especializados na produção de gêneros primários 

para serem processados pelas indústrias do centro, o qual, por seu turno, supre a demanda 

de bens manufaturados da periferia.  
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Segundo esse diagnóstico, semelhante relação comercial teria conformado uma 

divisão internacional do trabalho na qual as economias dos países periféricos teriam um 

padrão de crescimento “voltado para fora”, sendo reflexas e dependentes, uma vez que, 

por serem altamente especializadas no fornecimento de gêneros primários para o centro, 

forçosamente a variável determinante de seu crescimento é a demanda externa, decorrente 

das necessidades desse mesmo centro. Assim, a superação da condição dependente dessas 

economias exigiria a transição para um novo modelo de crescimento no qual a demanda 

externa fosse substituída pelo investimento industrial endógeno como principal fonte do 

crescimento. De acordo com esse ponto de vista, essa transição teria avançado 

efetivamente nos países latino-americanos somente no século XX, conforme as suas 

economias se ajustaram aos choques adversos da Grande Depressão e das duas 

guerras mundiais. 

Entre os maiores representantes do argumento dos choques adversos no debate 

brasileiro está o já mencionado Celso Furtado (2007), o qual estabelece, contudo, uma 

nítida diferença entre os padrões de desenvolvimento industrial verificado antes e depois 

da década de 1930. Para Furtado, apenas a esse último se aplicaria, propriamente, o 

argumento dos choques adversos. De fato, como já vimos acima em citação de sua obra, 

Furtado considerava o único desenvolvimento industrial possível em meados do século 

XIX aquele que fosse induzido pelo aumento da renda interna resultante da expansão do 

setor exportador, pois o mercado interno não havia, ainda, atingido um grau mínimo de 

complexidade e autonomia tecnológica que pudesse sustentar endogenamente o 

crescimento (p. 143). Também em sua visão, esse tipo de desenvolvimento teria realmente 

ocorrido nas últimas décadas do século XIX, sendo proporcionado principalmente pela 

expansão do setor cafeeiro, até a inflexão proporcionada pelo choque adverso de 1930 

(FURTADO, 2007, cap. 26).  

Esse era, contudo, um desenvolvimento de possibilidades limitadas, pois 

dependia, em última instância, do desempenho da economia agrícola-exportadora: 

Não se trata da formação de um sistema de produção industrial mediante sua 

diversificação, e, sim, da adição de unidades similares em certos setores de 

atividade [...]. Para que o setor industrial viesse a superar essa dependência (em 

relação aos mercados que só o setor exportador poderia lhe criar) seria necessário 

que ele se diversificasse suficientemente para autogerar a demanda. Isto é, que se 

instalassem indústrias de equipamentos e outras, cujo produto fosse absorvido 
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pelo próprio setor industrial e outras atividades produtivas (FURTADO, 1970, p. 

134)  

 Portanto, para Furtado, a relação entre o setor industrial e o agrícola-exportador 

não era de antagonismo, como em certas versões extremadas do argumento dos choques 

adversos, mas de interdependência. A interpretação dos choques adversos não é, pois, 

proposta por ele como uma teoria geral de explicação do desenvolvimento industrial na 

América Latina – uma vez que poderia haver, como realmente houve, desenvolvimento 

industrial induzido pela expansão do setor exportador. Aplica-se como explicação para 

um momento específico de inflexão desse desenvolvimento: a crise do setor externo 

provocada pela Grande Depressão, combinada com políticas governamentais de defesa 

do nível da renda, graças às quais, finalmente, a indústria brasileira encontrou condições 

para superar a antiga dependência dos mercados criados pelo setor exportador, tornando-

se, a partir de então, o investimento em atividades ligadas ao mercado interno o principal 

determinante do crescimento da renda (FURTADO, 2007, cap. 32). 

 A segunda das linhas interpretativas do desenvolvimento industrial brasileiro 

elencadas acima é a ótica da industrialização liderada pela expansão das exportações. 

Nesta perspectiva, haveria uma relação direta entre o desempenho do setor exportador e 

o desenvolvimento industrial, identificado como um processo abrangente de 

industrialização. Difere, portanto, da posição de Furtado, que vê essa relação como de 

interdependência, mas também de ambiguidade, e caracteriza o desenvolvimento 

verificado antes do grande choque adverso de 1930 como fundamentalmente limitado em 

suas possibilidades, coisa que essa segunda perspectiva não considera. 

 Wilson Suzigan (2000, pp. 32–34) aponta Dean (1971) e Nicol (1974) como os 

melhores representantes dessa escola, por terem conseguido estabelecer uma relação 

direta entre a expansão das exportações de café e o crescimento da indústria no Estado de 

São Paulo. Para esses autores, o setor exportador teria estimulado o desenvolvimento 

industrial de diversas formas: criando um mercado para produtos manufaturados, por 

meio da monetização da economia e do incremento da renda interna; apoiando o 

desenvolvimento da infraestrutura e, em particular, das estradas de ferro – por meio das 

quais foi ampliado e integrado esse mercado –; ampliando a oferta de mão de obra, com 

a promoção e o financiamento da imigração; por fim, gerando, por meio das suas 

exportações, as divisas necessárias para a importação de insumos e bens de capital 

necessários ao desenvolvimento do setor industrial.  
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Dean (1971), além disso, dá uma contribuição importante ao estudo das origens 

do empresariado industrial, apontando que o protagonismo teria ficado a cargo dos 

importadores e imigrantes – mas sobretudo ao segmento social formado pela 

superposição desses dois grupos, distinto da massa de imigrantes pobres e de origem 

rural. É o que podemos ler nas conclusões da sua pesquisa biográfica sobre os 

industriais brasileiros: 

Os dados biográficos que se possuem revelam que quase todos, em suas pátrias, 

haviam morado em cidades, pertenciam a famílias da classe média e possuíam 

instrução técnica ou, pelo menos, certa experiência no comércio ou na 

manufatura. Muitos chegaram com alguma forma de capital [...]. Outros haviam 

sido contratados para trabalhar em empresas de propriedade de fazendeiros, à 

semelhança dos colonos e operários têxteis, mas como técnicos ou 

administradores. (DEAN, 1971, p. 59) 

 A terceira linha de interpretação do desenvolvimento industrial brasileiro é a ótica 

do “capitalismo tardio”, que pode ser vista como uma revisão da doutrina cepalina 

tradicional. Entre as suas principais contribuições podemos mencionar as de Mello (2009) 

e de Silva (1976). Essa escola, embora aceite o postulado geral da escola cepalina acerca 

da peculiaridade do desenvolvimento industrial latino-americano, em razão de seu caráter 

periférico, considera que esse é um desenvolvimento capitalista determinado, em 

primeiro lugar, por fatores internos, e apenas secundariamente por fatores externos. Dessa 

forma, discorda do caráter “reflexo” atribuído pelo pensamento cepalino às economias 

latino-americanas, especialmente no caso da brasileira. 

 Por consequência dessa diferença de perspectiva, a ótica do capitalismo tardio 

também adota uma distinta periodização do desenvolvimento do país. Em vez da 

perspectiva tradicional adotada pela Cepal – que propõe um período de crescimento 

“voltado para fora” até 1929 e, a partir desse ano e em decorrência do “choque adverso” 

nele ocorrido, a transição para um modelo de crescimento “voltado para dentro” –, os 

pensadores do capitalismo tardio propõem uma periodização que enfatiza, primeiro, a 

transição da economia colonial para a economia mercantil-escravista nacional e, 

finalmente, para a economia capitalista exportadora, a qual teria se estabelecido a partir 

de 1880, e no bojo da qual teria se originado e consolidado o capital industrial. Nas 

palavras de Mello: 
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A nossa problemática exprime-se, essencialmente, numa diversa periodização do 

processo histórico e na produção de conceitos capazes de estruturá-lo em cada 

período. A periodização (economia colonial – economia mercantil-escravista 

nacional – economia exportadora capitalista [...]), que aponta a direção do 

movimento da economia, [...] está determinada em primeira instância por 

“fatores” internos e, em última instância, por “fatores” externos. (Mello, 2009, 

p.142) 

Com base nessa periodização, pois, pode-se compreender o motivo pelo qual os 

autores associados a essa perspectiva assentam as suas análises das origens da 

industrialização no Brasil em estudos sobre a expansão e as relações sociais da economia 

cafeeira: para eles, ambas – a expansão cafeeira e a industrialização – aparecerem como 

os dois estágios de uma mesma transição capitalista no Brasil, razão pela qual não podem 

ser compreendidas sem referência uma a outra: 

O conhecimento da industrialização no Brasil, isto é, das formas particulares da 

industrialização no Brasil, deve estar, explícita ou implicitamente, apoiado nas 

relações entre o café e a indústria. E a análise dessas relações é impossível, se 

considerarmos café e indústria como elementos opostos. É indispensável reunir 

café e indústria como partes da acumulação de capital no Brasil; mais 

precisamente, como partes de novas formas de acumulação cuja formação 

encontra as suas origens na década de 1880 a 1890. (SILVA, 1976, p. 81. Itálicos 

no original.) 

No entanto, essa escola também considera que a relação entre o capital cafeeiro e 

o capital industrial era contraditória, porquanto o segundo estava subordinado ao 

primeiro, dependendo dele para adquirir a capacidade de importar insumos e para criar 

mercados para os seus produtos, enquanto o capital cafeeiro, por sua vez, dependia da 

demanda externa por café e tinha interesse na manutenção da posição ocupada pela 

economia brasileira na divisão internacional do trabalho, enquanto economia 

especializada na produção de gêneros primários para a exportação. 

Dessa forma, o desenvolvimento do capitalismo baseado no comércio do café, ao 

mesmo tempo que estimulava o desenvolvimento industrial, também impunha limites a 

esse desenvolvimento. Assim, na perspectiva do capitalismo tardio, as relações entre a 

economia cafeeira e a indústria nascente compõem, ao mesmo tempo, uma unidade e uma 

contradição. (MELLO, 2009, pp 85-86; SILVA, 1976, pp. 96-105). 
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Com relação às origens sociais do empresariado industrial, há certa controvérsia 

entre os representantes dessa escola. Mello enfatiza os cafeicultores como o grupo do qual 

teria se originado a burguesia industrial9. Silva, por sua vez, concorda com a posição de 

Dean (1971) vista anteriormente, segundo a qual os burgueses-imigrantes teriam sido os 

grandes agentes sociais do processo de acumulação de capital no setor industrial (SILVA, 

1976, pp. 93-94). 

Por fim, a última das quatro grandes linhas interpretativas elencadas acima é a 

ótica da industrialização intencionalmente promovida por políticas de governo. Como 

explica Suzigan (2000, p. 41), o objetivo dessa corrente de pensamento não é afirmar que 

houve uma abrangente política de desenvolvimento no Brasil em fins do século XIX e 

início do século XX, mas sim o de contestar a afirmação usual de que o papel do Estado 

na promoção do desenvolvimento industrial verificado nesse período foi mínimo ou 

insignificante. Seu argumento é que, ao contrário, o Estado desempenhou um papel 

positivo, sobretudo por meio da proteção alfandegária efetiva e deliberada. 

Os maiores representantes dessa corrente são Flávio Versiani e Maria Teresa 

Versiani. Ambos sustentam esse ponto de vista, primeiramente, em trabalho conjunto 

(1978), no qual, referindo-se à política tarifária praticada no século XIX, observam que 

os principais surtos industriais do setor têxtil no período ocorreram sob a égide de tarifas 

protecionistas, a começar pela de 1844 (p. 129). Os autores apontam, também, para as 

intenções políticas declaradas de promover o desenvolvimento manufatureiro com essa e 

outras tarifas adotadas ao longo do século, mas consideram esse interesse secundário, 

afirmando, taxativamente, que “não há dúvida de que o móvel principal da imposição de 

tarifas era a mobilização de receitas para o governo” (p. 132). 

A principal contribuição desses dois autores está na sugestão, bem fundamentada, 

de que o desenvolvimento da indústria de tecidos de algodão teria seguido um padrão 

cíclico, no qual se alternavam períodos de investimento no aumento da capacidade 

produtiva – favorecidos pelo câmbio alto – e períodos de aumento da produção – 

favorecidos pelo câmbio baixo. Os importadores, movidos pelo interesse de se proteger 

das flutuações cambiais, teriam desempenhado papel central no desenvolvimento 

dessa indústria. 

 

9. “Como não poderia deixar de ser, a burguesia cafeeira foi a matriz social da burguesia industrial”. 
(MELLO, 2009, p. 82). 
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Na mesma linha, em trabalho posterior, Flávio Versiani (1979) sublinha que o 

investimento industrial coincidiu, geralmente, com períodos de bom desempenho da 

exportação e valor externo relativamente alto do mil-réis, mas afirma que isso não permite 

estabelecer uma relação direta entre surtos de exportação e crescimento do capital 

industrial (1979, p. 32). Para sustentar essa conclusão, é fundamental a sua análise do 

caso da indústria têxtil algodoeira: embora essa indústria tenha se beneficiado de um 

mercado em expansão ocasionado pelo crescimento da renda das exportações, o estímulo 

para o seu desenvolvimento se deveu sobretudo ao efeito protecionista do sistema tarifário 

e a desequilíbrios no setor externo, sob a forma de frequentes oscilações na taxa de 

câmbio (idem, p. 30). 

Extrapolando esse mesmo raciocínio para a indústria como um todo – 

extrapolação que os autores julgam razoável, tendo em vista a alta representatividade da 

indústria têxtil de algodão no conjunto do setor industrial (p. 123) – chegamos a uma 

interpretação do desenvolvimento industrial brasileiro que nos permite integrar e 

conciliar, de certo modo, as interpretações dos “choques adversos” e da industrialização 

liderada pelas exportações, vistas anteriormente. Essas duas interpretações seriam 

antagônicas apenas superficialmente, por se concentrarem indevidamente em fases 

distintas, e ambas necessárias, do mesmo ciclo: a primeira priorizando as fases de 

aumento da produção, favorecidas pelos choques adversos; a segunda dando ênfase às 

fases de grande aumento da capacidade produtiva, possibilitadas pelas divisas e a 

valorização cambial promovida pelo crescimento das exportações. 

Eliana Cardoso (1981), com base em testes empíricos, aproxima-se do ponto de 

vista de Versiani, concluindo que “o comportamento das exportações não foi nem 

favorável nem desfavorável à industrialização” (1981, p. 97). Rejeita, sobretudo, a 

validade da hipótese dos choques adversos, particularmente no que respeita ao século 

XIX (idem, p. 95). No entanto, discorda da opinião de Versiani de que a instabilidade da 

taxa de câmbio teria estimulado o desenvolvimento da indústria têxtil de algodão. Quanto 

à política tarifária, concorda que a proteção concedida por ela pode ter contribuído para 

esse desenvolvimento, ao evitar, pelo menos, o declínio do preço real das importações em 

fins do século (idem, pp. 97-98). 

Suzigan (2000) discorda parcialmente das conclusões de Versiani e Cardoso, 

aproximando-se mais da ótica da industrialização liderada pela expansão do setor 

agrícola-exportador, sobretudo em sua fase inicial. De fato, suas análises corroboram que, 

ao contrário do que postularam esses autores, as tendências de investimento na indústria 
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de transformação estavam forte e diretamente relacionadas com as tendências da receita 

de exportações, pelo menos até o final da década de 1920, ainda que tal relação tenha 

decrescido progressivamente em importância nos primeiros decênios do século XX (idem 

p. 104). Quanto à proteção tarifária, Suzigan conclui, com base em estimativas da 

proteção tarifária efetiva, que “não se pode dizer que a proteção tarifária desempenhou 

papel crucial na expansão da indústria, [...] mas tampouco se pode dizer que tenha sido 

insignificante". A importância dessa proteção teria variado nos diferentes períodos e 

setores industriais (idem, pp. 110-111). Em suas palavras: 

A proteção tarifária parece ter sido importante para o desenvolvimento inicial de 

algumas indústrias, particularmente aquelas para as quais a diferença nos direitos 

aduaneiros sobre o produto final e sobre os insumos importados era 

suficientemente grande para garantir altos níveis de proteção tarifária efetiva, as 

caracterizadas pela natureza volumosa relativamente ao preço dos seus produtos, 

para as quais os altos custos de transporte representavam proteção natural 

adicional, e as que processavam matérias-primas locais (não oneradas, portanto, 

com direitos aduaneiros) (idem, p. 112) 

 Essa observação é importante por ir ao encontro de certas nuances do debate 

parlamentar que veremos nos capítulos pertinentes, pois mostra que o protecionismo que 

se manifestou nesse debate tinha uma compreensão razoavelmente correta das 

necessidades e possibilidades do desenvolvimento industrial. Esse protecionismo não era 

uma defesa tosca e indiscriminada da elevação de direitos alfandegários, como 

poderíamos supor com base em uma leitura superficial que o considerasse um mero 

artifício retórico para justificar a elevação da carga tributária incidente sobre 

mercadorias importadas. 

De fato, cumpre aproveitar a ocasião para estabelecer claramente o que 

entendemos por “protecionismo” para fins deste trabalho: é o estímulo deliberado ao 

desenvolvimento de certos setores industriais por meio de uma combinação de políticas 

de redução de direitos alfandegários incidentes sobre insumos, elevação de direitos 

incidentes sobre produtos finais, e outros instrumentos tarifários voltados a favorecer, 

principalmente, o beneficiamento e a manufatura de matérias-primas produzidas no país. 

Essa intenção, no período em tela, foi além do âmbito da política alfandegária, 

abrangendo, também, a concessão de outros incentivos e instrumentos de fomento, os 

quais também veremos brevemente. No entanto, por ter sido o debate sobre a definição 
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de novas tarifas alfandegárias, suscitado pela proximidade da expiração dos tratados 

comerciais, uma ocasião privilegiada de manifestação de considerações mais amplas 

sobre o incentivo à indústria “fabril’ – como então se dizia – é natural e até inevitável que 

uma investigação dos argumentos em seu favor se concentre principalmente sobre esse 

aspecto, por conta de sua relevância e representatividade. 

 Todos os autores vistos anteriormente – cabe frisar – situam o início da 

industrialização brasileira em períodos posteriores ao que analisamos em nosso trabalho 

– entendendo-se industrialização, simplesmente, como o processo histórico de 

crescimento continuado e sustentado da importância relativa do setor secundário na 

economia nacional. Exceção apenas parcial a esse padrão pode ser feita a Flávio Versiani, 

a Maria Teresa Versiani e a Stanley Stein (1979), que dão alguma importância ao surto 

industrial vivido nos anos de 1840. Geralmente, contudo, considera-se que o primeiro 

surto industrial digno desse nome teria ocorrido no Brasil nos idos de 1860, estimulado 

por desdobramentos da Guerra do Paraguai sobre a política econômica (LUZ, 1979, pp. 

40-41; STEIN, 1979, p. 31; SUZIGAN, 2000, pp. 83-84). No entanto, somente nas 

últimas décadas daquele século, sobretudo a partir de 1880, o desenvolvimento industrial 

iria se aprofundar a ponto de passar a atender parte relevante da demanda doméstica por 

alguns manufaturados leves (STEIN, 1979, p. 35). 

Entretanto, é reconhecido pela literatura que alguns experimentos relevantes de 

desenvolvimento industrial foram realizados antes, sobretudo na indústria têxtil de 

algodão, da qual foram estabelecidas diversas pequenas plantas pelo território nacional 

entre os anos de 1830-1850 (SUZIGAN, 2000, pp. 130-134). Provavelmente, é por essa 

razão que os autores cujas atenções se voltaram para essa indústria costumam dar maior 

importância a esse período para a história da industrialização brasileira (STEIN, 1979; 

VERSIANI; 1979). De qualquer forma, parece-nos que a relevância do período é mais 

geralmente reconhecida pelos autores que abordam a problemática da industrialização 

pelo prisma da Economia Política, como Nícia Luz (1979). Isso, também, tem uma razão 

fácil de entender, pois foi nele em que ocorreram os primeiros debates realmente 

interessantes sobre a pertinência ou não do apoio governamental à indústria no Brasil 

independente. Não é desprovido de importância que esse debate tenha chegado a produzir 

algumas consequências concretas sobre a política econômica e, também, para o próprio 

desenvolvimento de certos setores industriais, ainda que esse impacto tenha sido 

quantitativamente limitado. Contribuir para a compreensão desse debate e elucidar as 
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razões e interesses políticos por trás dos posicionamentos dos seus partícipes é, 

precisamente, o objetivo deste nosso trabalho. 

 Feita essa resenha do debate sobre as origens remotas do desenvolvimento 

industrial do país e alguns apontamentos acerca da sua pertinência para a nossa pesquisa, 

vejamos alguns dados consolidados sobre o comportamento da economia brasileira do 

início até meados do século, para que possamos contextualizar adequadamente os nossos 

próprios resultados. 

1.3.  A evolução do comércio exterior: aspectos quantitativos 

Vimos ser consensual entre os autores abordados na primeira seção deste capítulo 

que a economia brasileira viveu, nos primeiros anos da Independência, um período de 

retração de seu comércio exterior. De fato, segundo os dados compilados por Abreu 

(2014), as exportações brasileiras caíram cerca de 23% em valor (mil libras) entre 1821 

e 1830. As importações, por seu turno, caíram cerca de 12% no mesmo período (idem, p. 

14). Temos, assim, uma economia cujo comércio se reduzia não apenas em termos 

relativos, mas também absolutos, e mais ainda as exportações do que as importações.  

Quando olhamos para a composição das exportações, podemos notar que, além 

disso, essa retração era sentida de forma muito desigual nas diferentes regiões do país. O 

Café, cujo cultivo para fins comerciais, a essa época, estava basicamente concentrado na 

região do Rio de Janeiro, crescera de uma participação de apenas 18,4%, na média da 

década de 1820, para 43,8% do total exportado, na década seguinte. Sem a sua expansão, 

portanto, a queda observada no valor das exportações teria sido ainda maior. Disso 

podemos deduzir uma profunda retração das exportações dos outros gêneros 

comercializados pelo país, a começar pelo algodão e o açúcar, que perdiam importância 

relativa e absoluta naquela década. 

Os gráficos 1, 2 e 3, de elaboração própria, nos ajudam a visualizar a evolução da 

composição das exportações em valor (libras). Os dados são todos extraídos de Abreu 

(2014), nas páginas já indicadas. 
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Fonte: ABREU, 2014. 
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Fonte: ABREU, 2014. 

Ao final da primeira metade do século, em 1850, a situação do comércio exterior 

já havia se alterado profundamente; o valor total exportado crescera fortemente e era, 

agora, 142% maior do que o registrado em 183010. A participação do café, por sua vez, 

havia crescido de 43,8% na média do decênio anterior para 48,1%. Um crescimento 

relativamente pequeno se considerado o aumento do total exportado – do que podemos 

deduzir uma recuperação de outras culturas tradicionais do país, a começar pelo açúcar, 

que perdia posição relativa em relação ao café no período como um todo, mas crescia em 

termos absolutos11. Também os couros viviam alguma recuperação, mantendo sua 

participação na faixa dos 7-9%. A borracha, por sua vez, crescia rapidamente e tinha 

grande impacto sobre a região amazônica, mas ainda representava pouco do valor total 

 

10. Atingiu 8.121 mil libras em 1850-1851, contra 3.348 mil libras em 1830. Cf. ABREU, 2014, p. 14. 
11. De 24% do total exportado na década de 1830, o açúcar amplia sua participação para 26,7% na década 
de 1840, ganhando espaço em relação ao café. Na década seguinte, volta a perder espaço relativo, 
atingindo 21,2%. Desse modo, depreende-se que deu contribuição importante para o forte crescimento 
do valor total exportado naqueles dois decênios. 
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exportado do país. O algodão, por seu turno, continuava em franca decadência, apesar de 

experimentar uma pequena expansão ao final do período.  

 Quanto à extensão do mercado interno, as informações quantitativas são mais 

escassas e pouco confiáveis. O que existe são principalmente inferências a partir dos 

dados populacionais, das estimativas da renda per capita e de evidências qualitativas.  

O que merece destaque, nos desenvolvimentos historiográficos mais recentes 

sobre a matéria, é a tendência marcante a um redimensionamento da produção do Sudeste 

voltada para o mercado interno, cuja extensão, diversidade e importância qualitativa teria 

sido tradicionalmente subestimada em contribuições clássicas como a de Caio Prado Jr. 

e Celso Furtado. A esse respeito, podemos mencionar os trabalhos de José Jobson Arruda 

(1986) e Cecília Oliveira (1999). Acerca do desenvolvimento manufatureiro, merece 

atenção o trabalho de Roberto Borges Martins sobre a economia escravista da Província 

de Minas Gerais naquele século, que vai ao encontro das observações de Caio Prado Jr. 

sobre a ocorrência de um desenvolvimento manufatureiro “promissor” na região, mas, ao 

contrário dele, mostra ter esse desenvolvimento em grande medida sobrevivido ao regime 

comercial dos tratados (MARTINS, 1980, p. 47). 

 A subestimação da importância do mercado interno, sobretudo na análise de Celso 

Furtado, acarreta, também, uma provável subestimação do crescimento da renda, num 

período de retração do comércio exterior. De fato, como vimos, Furtado considera ter 

havido uma “sensível redução da renda per capita” na primeira metade do século XIX, 

afirmação que parece excessivamente pessimista à luz de trabalhos posteriores. Mircea 

Buescu, por seu turno, estima um crescimento médio modesto, mas positivo, de 0,6% ao 

ano dessa renda (2011, p. 159). Engerman e Sokoloff (1997, p. 270) falam em crescimento 

anual de 0,4% do PIB per capita para o período. No extremo da “ponta” otimista, como 

vimos, temos Ignácio Rangel, que considera esse um período de “vigoroso crescimento 

econômico”, embora não apresente estimativas para a evolução da renda per capita. 

 De qualquer modo, com base nessas contribuições e nos dados consolidados, 

podemos apontar alguns fatos básicos, de amplo consenso, acerca da economia brasileira 

naquela primeira metade de século.  

Observamos que ela viveu, então, um momento de forte introversão, com grande 

crescimento relativo da produção voltada para o abastecimento interno – seja ela a 

produção capitalista de excedentes voltados para o mercado, seja a realizada no âmbito 

da “economia natural” e do “setor de subsistência”, no que existe maior controvérsia. No 

setor externo, o grande destaque positivo é, claramente, o crescimento expressivo e 
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contínuo da produção de café, apesar de oscilações negativas nos preços, que, por motivos 

circunstanciais, não desencorajaram os produtores brasileiros (FURTADO, 2007, p. 146). 

Os outros gêneros de produção tradicional de peso no país, como o açúcar e o algodão, 

tiveram então uma evolução oscilante, mas essencialmente negativa. A combinação 

desses elementos redesenhava a geografia econômica do país: a forte ascensão, relativa e 

absoluta, da economia cafeeira fortalecia decisivamente o Centro-Sul em detrimento das 

tradicionais Províncias do Norte. Com isso, ajudava a consolidar politicamente o Império 

sediado no Rio de Janeiro – justamente o epicentro da nova e dinâmica economia cafeeira, 

com cuja solidariedade as instituições monárquicas poderiam contar. 

Para concluir este capítulo, convém fazer algumas observações acerca do 

comportamento global do setor externo da economia no período específico coberto por 

nossa pesquisa, isto é, a década de 1840. A tabela 1 e o gráfico 4 nos permitem verificar 

como evoluiu a balança comercial do país. 

 
Tabela 1. Balança Comercial (1840-1851) 

Em libra-ouro (££ 1.000) 

Exercício Exportações Importações Saldo 

1840-41 5.384 7.458 -2.074 

1841-42 4.936 7.078 -2.142 

1842-43 4.584 5.656 -1.072 

1843-44 4.708 5.944 -1.236 

1844-45 4.941 5.799 -858 

1845-46 5.685 5.532 153 

1846-47 5.885 6.254 -369 

1847-48 6.760 5.526 1.234 

1848-49 5.865 5.374 491 

1849-50 5.932 6.378 -446 

1850-51 8.121 9.215 -1.094 

         Fonte: IBGE. Estatísticas Históricas do Brasil. 
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Fonte: IBGE. Estatísticas Históricas do Brasil. 

 No gráfico 4, podemos visualizar a melhora verificada no resultado comercial ao 

longo da década. De um pesado déficit verificado em seu início, chegou-se a abrir um 

confortável superávit no exercício de 1847-1848. Essa evolução positiva se deveu em 

grande parte ao crescimento de 47% do valor das exportações observado entre 1843 e 

1848, embora as importações tenham oscilado negativamente, contribuindo para o 

resultado. Com base no que vimos nos gráficos anteriores, podemos constatar que o 

crescimento das exportações resultava, sobretudo, da forte expansão da cultura do café. 

 É importante observar que quando se travaram os debates mais importantes acerca 

da adoção de novas tarifas alfandegárias – entre os anos 1841 e 1843 –, a situação da 

balança comercial era bastante desanimadora. Isso ajuda a explicar, sem dúvida, 

posicionamentos que se fazem presentes nesses debates, como as duras críticas aos 

tratados comerciais e a intenção virtualmente unânime de estabelecer algumas restrições 

tarifárias às importações. Por essas razões, esses dados nos dão uma contextualização 

importante para os discursos parlamentares e nos ajudam a interpretar tanto o forte 

protecionismo da primeira metade da década quanto o seu arrefecimento em seus 

últimos anos. 

 É digno de nota, também, que o aumento das tarifas alfandegárias em 1844 não 

parece ter produzido uma queda apreciável das importações. Nos últimos anos da década, 
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a balança comercial voltaria a registrar déficit; contudo, não era ele decorrente de um 

fraco desempenho das exportações – as quais, pelo contrário, mostraram grande 

dinamismo e atingiram seu valor máximo em 1850-1851. Foi, antes, o expressivo 

crescimento das importações – 71% de alta nos últimos dois anos da série – que ocasionou 

os resultados deficitários da balança. Esses resultados devem ser interpretados, portanto, 

como sinais da superação definitiva da letargia e da introversão econômica verificadas 

nos decênios anteriores que comentamos anteriormente. De fato, estava começando um 

novo ciclo de crescimento econômico liderado pelo setor exportador, ciclo esse que se 

refletia, também, num crescimento expressivo da demanda por bens e 

insumos importados. 

 Feita, pois, essa breve discussão de algumas interpretações e aspectos da evolução 

da economia brasileira e das origens do desenvolvimento industrial brasileiro, passemos, 

agora, a uma discussão sobre as características e a evolução do sistema político na década 

de 1840. 
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Capítulo 2 – Vida política e instituições 

O período conhecido como regresso conservador marcou uma etapa crítica na 

formação política e social do Brasil. Ao longo dele, as incertezas, convulsões sociais, 

guerras civis e impasses políticos que haviam sacudido o país nas primeiras décadas de 

sua existência independente foram cedendo lugar, gradualmente, a um relativo consenso 

político entre os diversos setores da elite a respeito das instituições centrais do Estado e 

de sua política externa (DOLHNIKOFF, 2005; CARVALHO, 2014; CERVO e BUENO, 

2014). Ao fim da década de 1840, pode-se dizer que estava consolidada, enfim, uma 

monarquia constitucional e representativa sediada no Rio de Janeiro, com jurisdição e 

soberania sobre todo o território da antiga América Portuguesa. 

O caminho para a costura desse consenso foi longo e cheio de percalços internos 

e externos. Abordaremos primeiro os aspectos internos. 

Nos anos que se seguiram à promulgação do Ato Adicional12, a última e mais 

abrangente das reformas liberais feitas durante a primeira fase da Regência, graves 

conflitos civis e revoltas sociais estouraram em diversas regiões do país. Essas convulsões 

assustaram os diversos setores da elite, levando-os a uma gradual reavaliação das suas 

prioridades políticas (MATTOS, 1987, cap. III, parte 1). Em alguns desses conflitos, 

participaram escravos e segmentos da população pobre que vivia dispersa pelo interior 

dos sertões. Tais segmentos sociais, ao abandonarem a sua habitual passividade política 

e apelarem para meios violentos e organizados, revelaram-se um imenso perigo latente 

para a segurança dos setores mais abastados da sociedade. A consciência desse perigo 

assombraria esses setores por muito tempo após o fim das revoltas e exerceria influência 

sobre muitas de suas opções políticas cruciais. 

Foi no bojo dessas crises que teve início a reação conservadora, cuja expressão 

maior é o movimento do regresso. Por volta de 1837, cerca de três anos após a 

promulgação do Ato Adicional, Bernardo Pereira de Vasconcelos, redator do projeto de 

 

12. Aprovado em 12 de agosto de 1834, o Ato Adicional foi a única emenda feita a Constituição brasileira 
de 1824. Aumentou consideravelmente os poderes e encargos dos governos e representações provinciais, 
em detrimento do governo central, de um lado, e dos municípios, de outro. As revoltas e “desordens” que 
o sucederam contribuíram para reforçar a percepção de que havia sido excessivamente descentralizador, 
ao menos na hermenêutica que lhe deram os interesses provinciais. Daí a necessidade, defendida pelos 
conservadores, de “interpretá-lo”, de modo a coibir abusos e restringir seu alcance prático. Se a aprovação 
do Ato Adicional pode ser considerada a principal realização legislativa dos liberais que dominaram a 
política nacional durante o período da Regência; a sua Interpretação, aprovada em março 1840, foi a mais 
importante medida adotada pelos conservadores dominantes no regresso. 



  

57 
 

emenda que havia resultado no Ato, agora dizia temer que ele se tornasse a “carta da 

anarquia” (SOUSA, 2015, p. 130) e propunha a sua taxativa Interpretação. Assim 

justificava a mudança em seu posicionamento: 

Fui liberal; então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de todos, 

mas não nas leis, não nas ideias práticas; o poder era tudo: fui liberal. 

Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade: os princípios democráticos tudo 

ganharam e muito comprometeram; a sociedade que então corria risco pelo 

poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarquia. 

Como então quis, quero hoje servi-la, quero salvá-la, e por isso sou regressista. 

[...] Os perigos da sociedade variam, o vento das tempestades nem sempre é o 

mesmo: como há de o político cego e imutável servir o seu país? 

 O significado e a representatividade desse notável fragmento de autobiografia 

política – de autenticidade jamais comprovada, mas altamente provável (CARVALHO, 

1999, p. 23) –, transcendem em muito a experiência pessoal de Vasconcelos; refletem, de 

fato, uma disseminada mudança de opinião na sociedade dos cidadãos politicamente 

ativos. Mesmo lideranças liberais com as quais Vasconcelos havia rompido – 

notoriamente Evaristo da Veiga –, já reconheciam, por essa época, a necessidade de um 

regresso “curto e racional” a um modelo de Estado mais centralizado política e 

administrativamente, embora rejeitassem as posições mais extremadas dos regressistas 

(CARVALHO, 1999, Introdução). 

Tamanha mudança na opinião pública decorria, certamente, das enormes 

convulsões sociais e rebeliões negras que se espalhavam pelo país, alimentando a 

impressão de que as reformas liberais haviam sido excessivas em alguns dos seus 

aspectos, favorecendo a “desordem” e a “anarquia”, como se dizia com frequência. Essa 

conjuntura levaria os regressistas ao poder já em 1837, na regência una de Araújo Lima, 

que integraram por meio do novo “partido da ordem”, embrião do futuro partido 

conservador. Nos anos seguintes, o aprofundamento de muitas dessas crises alimentou 

ainda mais a influência crescente do pensamento conservador na opinião pública. É o que 

atesta o comentário de um contemporâneo e partícipe da vida política: 

[...] progrediam essas ideias com incalculável veemência: os inconvenientes e 

perigos das instituições democráticas eram cada dia mais geralmente sentidos; 

discussões renhidas e violentas travavam-se na tribuna e na imprensa. A paz 
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pública continuamente alterada nas províncias; a revolta do Maranhão sucedendo 

à da Bahia; a do Rio Grande complicando-se às vezes com questões exteriores e 

nunca chegando ao seu termo, ostentavam com as mais lúgubres cores os vícios 

antissociais de uma atualidade ainda mais pavorosa pelo receio do futuro: o 

monstro medonho da anarquia que devastava as nações americanas, já o 

patriotismo o via lançando as garras sobre o Brasil. (ROCHA, 1855, p. 101) 

A agenda conservadora avançava, então, numa série de iniciativas que buscavam 

dotar o governo de meios para restabelecer a ordem e assegurar a unidade territorial do 

país – ameaçada por separatismos. Para isso, procedia a revisões pontuais das reformas 

liberais feitas durante a Regência. Projetos de lei patrocinados pelo Poder Executivo 

pretendiam centralizar o aparato repressivo do Estado nas mãos do Governo Geral e 

interpretar, em sentido restritivo, algumas das franquias concedidas às Províncias pelo 

Ato Adicional, que haviam dado origem a interpretações conflitantes e graves 

desentendimentos. 

Contudo, apesar do humor da opinião pública cada vez mais favorável a essas 

reformas, os interesses ameaçados pelo regresso eram muitos e também se organizavam. 

Em reação a ele, formou-se uma ampla e heterogênea aliança de conveniência entre 

setores da oposição ao governo, unidos numa conspiração para antecipar a maioridade do 

Imperador e, com ela, chegar ao poder. (NEEDELL, 2006, “The Majority Movement”). 

De forma mais urgente, essa conspiração buscava impedir a aprovação do projeto de lei 

que pretendia revisar, em sentido centralizador, o Código de Processo Criminal13. A 

manobra, apesar de claramente inconstitucional14, conquistou grande apoio popular e até 

das forças militares da Corte, tornando-se bem-sucedida. Antecipou-se, então a 

maioridade de Dom Pedro II e, com a sua ascensão ao Trono, foi formado um novo 

gabinete composto das forças conspiracionistas, nas quais estava em germe o que viria a 

ser o partido liberal. Suspendeu-se, então, a agenda do regresso.  

Entretanto, o caráter oportunista do movimento da maioridade, patente nas 

inconsistências intelectuais dos seus promotores e no próprio instrumento de que se 

valeram – a promoção conspiratória do elemento monárquico em detrimento do elemento 

democrático, contraditória com o caráter supostamente liberal do movimento –, acabaram 

 

13. Foi principalmente por meio dessa reforma, aprovada em 3 de dezembro de 1841, que se centralizou 
o aparato repressivo do governo, como dissemos acima. 
14. Cf. Constituição Política do Império do Brasil, art. 121 e subsequentes. 
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por fazer de seu triunfo uma vitória fugaz (MATTOS, 1987, pp. 129-143; NEEDELL, 

2006, cap. 3, parte III). Já em março de 1841 os articuladores da maioridade foram 

afastados do governo e substituídos pelos conservadores. A obra centralizadora do 

regresso pode, então, ser retomada, agora com a força adicional que lhe davam a presença 

ativa do Imperador e a liderança de um novo grupo político que crescia em influência e 

prestígio dentro do partido da ordem: os saquaremas. 

Oriundos da Província do Rio de Janeiro e vinculados à alta burocracia e à 

cafeicultura fluminense – os principais setores sociais interessados na manutenção da 

monarquia e da unidade nacional – os saquaremas aprofundaram os princípios do regresso 

e deram a eles a sua expressão legislativa prática. Todas as principais inovações 

normativas do período – a Lei de Interpretação do Ato Adicional, a revisão do Código de 

Processo Criminal, a recriação do Conselho de Estado, a Lei de Terras, o Código 

Comercial e a Lei Eusébio de Queirós – foram patrocinadas, redigidas ou relatadas pelos 

saquaremas. Isso demonstra o tamanho da influência e da força política que 

haviam acumulado. 

É também um deles quem nos dá o testemunho mais eloquente da impressão 

deixada pelas Revoltas Regenciais no imaginário da elite: o saquarema Paulino José 

Soares de Sousa, futuro visconde de Uruguai e então Ministro da Justiça. Ao referir-se a 

algumas dessas revoltas em 1841, Paulino usava termos bastante fortes para descrever a 

população que nelas havia tomado parte: 

[...] uma massa enorme de homens ferozes, sem moral, sem religião e sem 

instrução alguma, eivados de todos os vícios da barbaridade! [...] Nem o sexo, 

nem a propriedade, nada respeitavam! Parece que sua missão era apagar até os 

últimos vestígios da nossa civilização nascente! (RMJ, 1841, p. 2) 

A intensidade pouco habitual das palavras do ministro e sua grande projeção 

política não deixam dúvida de que essa declaração representava uma percepção 

disseminada. De fato, sem essa representatividade a agenda regressista dificilmente teria 

triunfado como triunfou. 

No mesmo ano de 1841, aprovaram-se, enfim, a revisão do Código de Processo 

Criminal e a Lei de Interpretação do Ato Adicional, principais baluartes do regresso. 

Adicionalmente, recriou-se, por lei, o Conselho de Estado – instituição prevista na 

Constituição do Império que havia sido abolida pelos liberais da Regência. Fortalecia-se, 
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com essas reformas, a posição política do Governo Central e do Poder Moderador no 

quadro institucional brasileiro. 

O triunfo dessa agenda evidenciava, por um lado, a fraqueza e a fragmentação dos 

liberais; por outro, a coesão e força dos conservadores, em geral, e da liderança 

saquarema, em particular. Em decorrência dessa coesão e força, esses últimos acabaram 

por consolidar-se como verdadeiros dirigentes, capazes de imprimir um novo sentido ao 

desenvolvimento do Estado brasileiro e a exercer, sobre o conjunto do sistema político e 

da sociedade, uma direção intelectual e moral (MATTOS, 1987, p. 129 e seguintes).  

Essa força decorria não apenas de uma sólida base social na cafeicultura 

fluminense e na magistratura, mas de uma notável homogeneidade ideológica e 

consistência programática, muito distinta da fragmentação dos conspiradores da 

Maioridade que originaram o partido liberal. O alcance e a persistência da direção 

saquarema são demonstrados pelo fato de que os liberais, apesar de ocuparem o governo 

durante a maior parte da década de 1840 – inclusive no interrupto quinquênio de 1844 a 

1849 – não reverteram nenhuma das medidas do regresso; ao contrário, deram a elas 

desenvolvimento e continuidade. 

Neste ponto, convém mencionar o debate historiográfico acerca do arranjo 

institucional e político do Império brasileiro, consolidado pelo regresso. 

É tradicional na historiografia a visão de que as reformas empreendidas pelos 

conservadores teriam representado uma verdadeira e profunda reversão do projeto liberal 

que havia avançado, lenta e sistematicamente, desde a instalação da Assembleia Geral, 

em 1826, atingindo seu ponto máximo com a promulgação do Ato Adicional. Com 

algumas diferenças, José Murilo de Carvalho, Ilmar Mattos e Gabriela Nunes Ferreira 

compartilham da perspectiva de que a consolidação da unidade nacional e do sistema 

político sob o regresso teria se assentado sobre uma forte centralização política e 

administrativa que derrotou um projeto liberal e federativo apenas ensaiado na Regência 

(CARVALHO, 2014; MATTOS, 1987; FERREIRA, 1999).  

Mais recentemente, contudo, novas perspectivas têm questionado esse 

entendimento, enfatizando as continuidades entre Regência e Segundo Reinado e o 

caráter pactuado do Estado que então se formou, no que tange à sua organização 

institucional e, especialmente, à distribuição territorial do poder público. 

Destacam-se, nessa abordagem, os trabalhos de Miriam Dolhnikoff, para a qual 

existiu efetivamente no Império brasileiro um arranjo político de tipo federativo, mesmo 

após as reformas do regresso – as quais, em verdade, não teriam alterado esse arranjo no 
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que ele tinha de essencial (DOLHNIKOFF, 2005, pp. 125-155). A configuração 

institucional criada na Regência, longe de ter fracassado, teria sido essencial para que as 

elites regionais contassem com instrumentos políticos e administrativos adequados à 

satisfação das suas necessidades peculiares, sem os quais dificilmente dariam seu apoio 

àquele projeto de Estado. As limitações desse federalismo não podem ser pretexto para 

que minimizemos a sua grande importância política na época. Diz a autora: 

Se a organização institucional do Brasil no século XIX não preenche todos os 

requisitos do modelo federal, o que importa é que alguns elementos essenciais 

estavam presentes e foram condição para a unidade do país, na medida em que 

foram a maneira encontrada para incorporar ao novo Estado elites provinciais que 

passaram a ter poder decisivo na condução deste Estado e que, caso contrário, 

poderiam optar pela separação. (idem, p. 292). 

Esse ponto de vista nos parece fazer justiça à evidência disponível, pois, quando 

observamos os dispositivos efetivamente presentes nas legislações do regresso, vemos 

que elas passavam longe de anular aquele pacto federativo – restrito, mas efetivo – 

consubstanciado no Ato Adicional. Mantinham intacto o que ele tinha de mais 

importante: a criação de um espaço político de autonomia e representação para as elites 

provinciais nas suas poderosas Assembleias Legislativas, cujas prerrogativas e 

competências exclusivas não foram revertidas pela legislação conservadora. 

Houve, efetivamente, uma centralização do aparato repressivo e do Judiciário, 

efetuada, sobretudo, pela revisão do Código de Processo Criminal. Essa revisão teve 

consequências negativas importantes para o processo eleitoral e poderia ter inviabilizado 

a alternância de poder, não fosse pela atuação do Poder Moderador (NEEDELL, 2006, 

cap. 4, parte II; CARVALHO, 2014, parte II, cap. 5). Por isso mesmo, motivou revoltas 

desesperadas de grupos liberais em algumas Províncias do Sudeste em 1842, movidos 

pelo medo de jamais regressarem ao poder. Mas, como foi dito, a ascensão do Imperador 

como ator independente no cenário político acabou por “corrigir”, em parte, a deficiência 

dos mecanismos de representação eleitoral, garantindo alternância de poder entre diversos 

setores da elite. 

No que tange às prerrogativas e competências propriamente políticas das 

Províncias não houve qualquer alteração relevante. A preocupação do regresso fora, como 

diz o próprio nome da lei por ele aprovada, interpretar taxativamente algumas das 

disposições controvertidas do Ato Adicional, desautorizando interpretações que haviam 
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produzido graves desequilíbrios no aparato do Estado e resultado em impasses jurídicos 

e administrativos que paralisaram o governo, facilitando a eclosão de revoltas 

e desordens. 

Pensamos que o espírito da revisão conservadora transparece nas palavras do 

parecer emitido por uma comissão da Câmara dos Deputados em 10 de julho de 1837 

acerca do projeto de Interpretação do Ato Adicional. O parecer se esforça para deixar 

claro que não se tratava de rejeitar o Ato ou de desqualificar as Assembleias, ambos 

reconhecidos como avanços institucionais positivos e necessários. Transmite uma ideia 

de objetividade e equilíbrio na interpretação do texto legal: 

 O Ato Adicional marcou as atribuições das Assembleias Provinciais 

afirmativamente, isto é, estabeleceu nos artigos 10 e 11 quais os objetos sobre 

que poderiam legislar. [...]. Deve a sua inteligência derivar-se de suas palavras 

por tal modo, que não venha ela por sua amplitude a compreender objetos 

que a letra e o espírito da Lei não compreendem [...]. Ao mesmo tempo, 

cumpre que tanto o Poder Geral, como o Provincial encontrem na esfera de suas 

atribuições tudo quanto é indispensável para o seu bom e completo desempenho. 

(Apud URUGUAI, 1862, p. 295)15 

 Adiante, após demonstrar as incoerências e impasses insuperáveis que adviriam 

de se levar certas interpretações controvertidas do Ato às suas últimas consequências, 

conclui o parecer: 

É princípio corrente de Hermenêutica que todas as vezes que da Lei entendida 

por certo modo se seguem graves inconvenientes e absurdos não se lhe deva dar 

essa inteligência, e isto muito principalmente quando as suas palavras admitem 

outra que evita esses inconvenientes e absurdos. (Ibidem) 

Portanto, parece-nos justo afirmar que a revisão conservadora empreendida a 

partir do regresso não representou uma ruptura significativa com o modelo institucional 

pactuado na Regência, muito menos a sua derrota, seja no discurso político ou na 

legislação efetivamente adotada. Ao contrário, parecem ter sido as reformas que 

consolidaram esse modelo, ao menos no que tange à representação das elites nas 

Assembleias Provinciais, mais poderosas do que muitas vezes se supõe. A ascensão do 

 

15. Todos os negritos, nessa citação e nas subsequentes, são nossos, exceto onde expressamente indicado 
em contrário. 
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Imperador, por sua vez, daria a ele uma razoável funcionalidade política, não obstante as 

deficiências dos mecanismos eleitorais de representação.  

Por essa conjunção de fatores, inaugurou-se um longo período de tranquilidade 

nas instituições políticas do Império brasileiro, só interrompido com a crise final da 

Monarquia e o advento da República. Não era, contudo, esse desfecho evidente de início: 

mesmo nos últimos anos da década de 1840 a pacificação e a unidade do país sob a 

liderança da Corte carioca estavam longe de plenamente asseguradas, como atesta o 

episódio da Revolução Praieira (1848). 

Tratou-se de uma longa e complexa trajetória de consolidação institucional e 

política, desafiada por contestações, revoltas e incertezas acerca do futuro do Estado, às 

quais reagiram com sucesso, por intermédio dos seus representantes políticos, as elites 

comprometidas com esse mesmo Estado, sob a direção do partido da ordem e 

especialmente do grupo fluminense dos saquaremas. Essa direção política deixaria uma 

profunda e duradoura influência na formação do Estado brasileiro e no pensamento 

político nacional. 

Ao mesmo tempo em que se desenrolavam esses eventos internos, abria-se, no 

front externo, a grande oportunidade para a formulação e execução de uma nova política 

alfandegária, possibilitada pela expiração do tratado comercial com a Grã-Bretanha. 

Compreender esses fatores em conjunto – a direção política saquarema, a consolidação 

institucional e a formulação da nova política alfandegária – está no cerne dos objetivos 

do nosso trabalho. 

 Mas a situação não era menos complexa no campo das relações exteriores. Havia 

uma questão que se sobrepunha e condicionava todas as outras: a continuidade, e mesmo 

intensificação, do tráfico de africanos escravizados, a despeito da legislação que o proibia 

e de uma pressão cada vez mais intensa da Grã-Bretanha – superpotência da época – pela 

extinção definitiva desse tráfico.   

A literatura abarca alguns pontos de vista divergentes e complementares sobre as 

complicações que envolviam a questão do tráfico e, mais especificamente, sobre a atuação 

dos estadistas brasileiros nessa matéria. 

Muitos autores ressaltaram o papel central desempenhado pela escravidão africana 

na formação de uma comunhão de interesses regionais comprometidos com a manutenção 

da unidade política da América Portuguesa (ver, por exemplo, GORENDER, 2016; 

ALENCASTRO, 2000; NEEDELL, 2006). Segundo esse ponto de vista, o tráfico de 

escravos teria atuado como poderosa força centrípeta em favor da consolidação de um 
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único Estado nacional brasileiro. A unidade política interessava às diversas elites 

regionais pela maior capacidade geopolítica de um Estado único para resistir às pressões 

externas antiescravistas, por seu auxílio na manutenção um mercado interno de escravos 

e pela sua maior força para reprimir eventuais revoltas negras, evitando o perigo 

do “haitianismo”. 

No que tange ao papel desempenhado pela elite política brasileira, mais 

especificamente em sua vertente conservadora, no acobertamento e no apoio tácito ao 

comércio negreiro, em alguns casos ela é evidente pelas próprias vinculações pessoais e 

declarações públicas dos envolvidos, como no caso de Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

Há uma corrente historiográfica que, inclusive, atribui ao advento do regresso uma 

verdadeira reabertura do tráfico atlântico, que vivera um declínio na primeira metade da 

década de 1830, voltando com força após a ascensão política e o apoio tácito dos 

regressistas (PARRON, 2011). Desse ponto de vista, a elite política conservadora teria 

contribuído para intensificar e dar sobrevida ao tráfico. 

Por outro lado, José Murilo de Carvalho salienta ter sido a centralização política 

promovida por essa mesma elite o que criou as condições de poder objetivamente 

necessárias para reprimir eficazmente o tráfico de escravos. Diz o autor: 

O fato de não ter sido retomado o tráfico certamente se deveu à ação do governo, 

pois não faltaram tentativas. Para esta ação foi fundamental a vontade e 

também o poder. E o poder tinha sido acumulado pelas reformas 

centralizadoras de 1840 e 1841 [...]. Ironicamente, foi o odiado regresso 

conservador que tornou possível executar a política liberal de extinguir o 

comércio negreiro. (CARVALHO, 2014, p. 302). 

 Podemos conciliar esses pontos de vista à luz da análise clássica de Ilmar Mattos 

em O Tempo Saquarema. O autor dá ênfase ao elevado grau de comprometimento do 

Estado imperial com os interesses escravistas e particularmente os do tráfico; contudo, 

também enxerga a importância da hegemonia saquarema e da centralização do poder para 

a viabilização de sua abolição efetiva. A chave para conciliar esses aspectos está em 

entender que o Estado brasileiro, ao decidir-se por abolir o tráfico, não adotava uma 

política contraditória com os interesses escravistas que o sustentavam. Pelo contrário, 

agia com base no diagnóstico de que a dependência do fornecimento externo de mão de 

obra criava fragilidades que ameaçavam a continuidade da própria escravidão. 
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Paradoxalmente, portanto, para salvar a escravidão era necessário extinguir o tráfico 

(MATTOS, 1987, p. 228). 

 Com uma visão complementar a essa, Jeffrey Needell (2006) enfatiza o papel da 

liderança saquarema na dinâmica política das instituições representativas para a extinção 

resoluta e bem-sucedida do tráfico. Segundo o autor, os estadistas saquaremas tiveram 

condições de empreender uma mudança tão drástica, contrária a tantos interesses 

poderosos, justamente pelo fato de terem conquistado a plena confiança das classes 

proprietárias que representavam. Por meio de sua atuação política consistente, os 

saquaremas adquiriram força e legitimidade suficientes para exercer uma verdadeira 

liderança sobre o conjunto do sistema político e das elites sociais, mesmo nos aspectos 

que contrariassem os seus interesses imediatos – o que nos remete à direção intelectual e 

moral de que fala Mattos. 

 Nas suas relações com a Grã-Bretanha, por outro lado, o governo brasileiro parece 

ter se pautado por estratégias evasivas e protelatórias, em razão de não ter força política 

para reprimir o tráfico de imediato, por um lado, nem para sustentá-lo abertamente contra 

as exigências britânicas, por outro. Assim, ainda que a proximidade do fim do tráfico 

fosse amplamente reconhecida como certa e inevitável, buscou-se adiá-la tanto quanto 

possível, até que houvesse condição de resolvê-la por força da lei e de instrumentos 

repressivos nacionais. Evitava-se, a todo custo, a ingerência externa (CERVO, 1981, pp. 

133-141). Podemos dizer que toda a política externa da década de 1840 foi marcada pelo 

conflito crescente e cada vez mais violento entre Brasil e Grã-Bretanha por conta do 

tráfico de escravos, até a sua efetiva extinção pelo governo brasileiro, com a sanção e a 

aplicação decidida da Lei Eusébio de Queirós (1850). 

Esse complexo contexto doméstico e externo que circundava os dirigentes 

brasileiros não pode ser ignorado na análise dos debates acerca da política de comércio 

exterior que então se travaram no Parlamento. Os desafios inerentes à consolidação 

interna e externa do Estado, bem como as mudanças estruturais que se anunciavam 

próximas, são fundamentais para a nossa compreensão do novo rumo que se buscou dar 

à política alfandegária, em seus desdobramentos fiscais e protecionistas.  
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Capítulo 3 – Fiscalidade e formação do Estado 

3.1. Considerações preliminares 

O objetivo deste trabalho é investigar o pensamento protecionista elaborado no 

Parlamento brasileiro nos primeiros anos do Segundo Reinado – pensamento esse que, 

por sua própria natureza, via nas tarifas alfandegárias uma alavanca indutora de 

transformações na estrutura produtiva, mais do que um instrumento fiscal. Contudo, nossa 

investigação não pode prescindir de uma análise dos aspectos estritamente fiscais 

inerentes ao debate alfandegário, uma vez que a centralidade do imposto de importação 

na receita pública fazia com que esses aspectos adquirissem inevitável importância. 

Em outras palavras, para compreendermos adequadamente a natureza, as 

prioridades e os limites da política protecionista então elaborada, devemos situá-la dentro 

das possibilidades e restrições dadas pelo quadro fiscal. Mais do que isso; como o nosso 

propósito é desvendar o papel atribuído a essa política no processo de consolidação do 

Estado nacional, convém analisar a fiscalidade numa perspectiva diacrônica, percorrendo 

o processo de sua constituição pari passu à formação do Estado que se buscava, com ela, 

financiar. Assim, a reforma alfandegária de 1844 pode ser compreendida, em seus 

aspectos fiscais e protecionistas, como etapa de um processo mais amplo de construção 

política, institucional e econômica; um clímax no qual se resolvem alguns dos problemas 

colocados em períodos anteriores e, ao mesmo tempo, se cristalizam balizas de longa 

permanência para o desenvolvimento ulterior do país. 

Assim, este capítulo se deterá sobre o desenvolvimento da fiscalidade do Império 

brasileiro, da Independência às tarifas Alves Branco. Antes de partirmos para a análise e 

a discussão detidas do nosso objeto, façamos um breve percurso sobre o referencial 

teórico que orienta as nossas reflexões sobre o tema. 

A sociologia histórica oferece importantes subsídios para a compreensão dos 

processos de construção dos Estados nacionais, especialmente por iluminar as interfaces 

que se estabelecem, ao longo desse processo, entre as forças promotoras da centralização 

política e os diversos interesses e valores da vida social, ora cooperadores dessa 

centralização, ora resistentes a ela. O Fisco é um dos palcos privilegiados dessa interação. 

De particular utilidade para a compreensão do seu papel é a matriz weberiana, por sua 

ênfase na dimensão extrativa que caracteriza a criação do Estado, dimensão essa que 

aponta para o seu caráter intrinsecamente conflitivo (COSTA, 2020, Parte I, cap.1). Nessa 
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perspectiva, é o exercício do monopólio da coerção legítima em um território determinado 

que caracteriza a soberania e, portanto, a essência do poder extroverso que, na 

modernidade, singulariza o Estado perante os demais atores sociais16. 

Não há dúvida que a fiscalidade, impositiva por natureza, é uma das expressões 

mais características desse poder extroverso, tanto quanto o monopólio da violência 

legítima. Ela se torna essencial na transição do dominion state para o tax state, pois, nessa 

transição, passa a ser indispensável para a própria sobrevivência e reprodução material 

do Estado e de seus agentes (SCHUMPETER, 1954)17. 

Sendo, pois, indispensável para a organização e a efetividade do poder do Estado 

moderno, o Fisco reveste-se de particular importância nos momentos em que se 

processam grandes mudanças nas relações do poder estatal com a sociedade, sobretudo 

se essas mudanças envolvem, como geralmente é o caso, a transição para novas formas 

de legitimação da autoridade pública (idem). Foi o que ocorreu nas independências das 

ex-colônias europeias na América, no século XIX. Nos quadros do liberalismo político 

ascendente, dentro dos quais se processaram essas independências, considera-se a 

tributação legítima apenas quando autorizada expressamente pelos cidadãos por 

intermédio dos seus representantes eleitos, no exercício do Poder Legislativo. Não por 

acaso, a Constituição brasileira de 1824 reservava à Câmara dos Deputados a iniciativa 

privativa de projetos de lei que versassem sobre tributação18. 

Não podemos subestimar a importância dessa mudança de paradigma trazida pelo 

liberalismo e pelas independências dos países americanos. É verdade que, no mundo 

colonial e absolutista, o Soberano também precisava ter em vista os interesses e 

necessidades dos seus súditos ao tributá-los, para não lhes impor um fardo fiscal 

exagerado que resultasse, a posteriori, em crises de legitimidade e contestações ao seu 

poder – como foi exemplarmente demonstrado, no caso brasileiro, pelo episódio da 

Inconfidência Mineira (MAXWELL, 2001, pp. 84-141).  

 

16. “Poder extroverso” é a expressão que designa, no direito público, a capacidade tipicamente estatal 
de criar unilateralmente obrigações jurídicas para terceiros. 
17. Na conceituação de Schumpeter, dominion state é o tipo de Estado que teria prevalecido no 
Feudalismo, quando o príncipe vivia das rendas que obtinha da exploração econômica dos seus próprios 
domínios, sendo a tributação dos súditos um recurso excepcional. O tax state, em contraste, é o Estado 
tipicamente moderno e capitalista, que obtém os recursos para financiar as suas atividades por meio de 
prestações compulsórias dos cidadãos, os tributos. 
18. Cf. Constituição Política do Império do Brasil, 1824. Art. 36, inciso I. 
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Com o advento do Estado liberal e representativo, contudo, a ordem se inverte: 

agora, a anuência dos cidadãos passa a ser condição prévia do aumento da extração fiscal 

pelo Estado para financiar as suas atividades. Faz-se muito necessário, portanto, que essas 

atividades sejam vistas, pelos cidadãos politicamente ativos, como consistentes com os 

seus interesses particulares – os quais dependem de cada contexto histórico e social. Por 

esse motivo, para compreender as implicações práticas do liberalismo, devemos ir além 

do conteúdo retórico do discurso liberal, identificando o sentido que ele adquire em cada 

circunstância concreta, em função dos objetivos das classes às quais serve de arma 

ideológica (VIOTTI DA COSTA, 1999, pp. 132-134). 

Na Europa oitocentista, o liberalismo servia a uma burguesia ascendente em luta 

contra o Antigo Regime e mobilizada para criar instituições adequadas aos seus 

interesses, os quais eram indissociáveis de uma economia em processo de industrialização 

e de generalização das relações de troca, inclusive no mundo do trabalho. No Brasil, por 

sua vez, o liberalismo foi apropriado e instrumentalizado por uma elite colonial vinculada 

à grande propriedade escrava e ao comércio de exportação e importação. Essa elite 

buscava se libertar da dominação portuguesa e dos monopólios do sistema colonial, mas, 

ao mesmo tempo, pretendia conservar essencialmente intacta a estrutura socioeconômica 

escravista que lhe dava poder e prestígio (idem). 

Mais tarde, conquistada a Independência, o liberalismo adquiriu novas 

repercussões, convertendo-se numa arma dessa mesma elite de origem colonial contra as 

pretensões autoritárias do Imperador, chefe do Poder Executivo. O discurso liberal passa 

a atender, então, ao propósito de fortalecer os órgãos do Legislativo, especialmente a 

Câmara dos Deputados – instrumento por excelência da fiscalização e do controle do 

Estado pelos cidadãos. Contudo, ao dar vazão a discursos de cunho democratizante, esse 

mesmo liberalismo introduzia uma tensão persistente entre a defesa dos interesses 

privados dominantes contra o poder imperial, por um lado, e o enfrentamento de outras 

ameaças que se erguiam contra esses mesmos interesses, provenientes das reivindicações 

das classes subalternas, dos escravos e dos riscos de desintegração territorial (idem, pp. 

138-147).  

Podemos dizer que o principal desafio enfrentado pela elite política brasileira, na 

primeira metade do século XIX, foi o de construir um arranjo institucional que atendesse 

a essas duas ordens contraditórias de preocupações no desenho do novo Estado brasileiro. 

A organização da fiscalidade – pressuposto da força e da legitimidade do Estado – foi 

uma das facetas desse desafio. 
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Devemos ter a cautela, no entanto, de evitar que a atenção dirigida à história 

brasileira comprometa a nossa percepção de tendências mais gerais que a transcendem. 

A análise comparada das fiscalidades nacionais nos permite identificar certos padrões que 

se repetem nos diversos processos de centralização política da Era Moderna, dos quais se 

originaram os modernos Estados nacionais (CARDOSO e LAINS, 2012). O caso 

brasileiro reproduz alguns desses padrões.  

De fato, no Brasil, tal como na maior parte dos países europeus e americanos, a 

construção de um moderno tax state envolveu uma acumulação de poder fiscal – 

compreendido, aqui, tanto como o poder abstrato de tributar, em sua dimensão jurídico-

política, quanto da efetiva arrecadação pública – nas instâncias mais elevadas da 

governação nacional (idem, p. 5). Em nosso caso, no Governo Geral, sediado no Rio de 

Janeiro. Essa construção pode ser vista, então, como uma das facetas do processo mais 

abrangente de centralização política que está na origem do Estado. 

Também de modo semelhante ao que se viu em outros países, uma das etapas 

decisivas dessa centralização do poder fiscal, no Brasil, foi a elevação absoluta e relativa 

da tributação indireta incidente sobre o comércio exterior, particularmente sobre a 

importação de mercadorias (HINRICHS, 1966, p. 99). Como já observamos, essa 

elevação estava dificultada, nos primeiros anos da Independência, pela vigência dos 

tratados comerciais. Seria plenamente possibilitada, contudo, em 1844, com a expiração 

do mais importante desses tratados (aquele celebrado com a Grã-Bretanha), que abriu 

caminho para a reforma de Alves Branco, a ser discutida em mais detalhe à frente. 

A identificação de semelhanças entre a experiência brasileira e a dos países 

capitalistas avançados, contudo, ressalta e torna mais instigantes as suas diferenças. Se, 

nesses países, o crescimento da importância dos impostos sobre o comércio exterior, 

verificado no início da criação do tax state, foi uma etapa relativamente breve, logo 

atenuada, e eventualmente superada, pela expansão de um sistema em que a tributação 

direta adquire progressiva importância até tornar-se majoritária, no Brasil império não 

houve essa segunda transição; pelo contrário, continuou crescendo a dependência dos 

impostos de importação e exportação, atingindo a marca de impressionantes 80% da 

receita do Governo Geral em alguns períodos, ao passo que a tributação da propriedade 

jamais deslanchou (ibidem); (ABREU, 2014, Tabela 1.2.). 

Essas considerações preliminares nos ajudam a situar as nossas reflexões sobre os 

dilemas e impasses enfrentados pelo governo brasileiro nas primeiras décadas de sua 

existência independente, no que tange à tributação. 
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3.2. Fiscalidade e formação do Estado no Brasil: da Independência às 

tarifas Alves Branco 

3.2.1.  Independência e Primeiro Reinado 

Vimos, na seção anterior, a observação de Schumpeter de que as grandes 

transformações políticas sempre trazem, em seu bojo, uma ressignificação e uma 

reorientação da fiscalidade. Isso, na visão do autor, torna o campo das finanças públicas 

especialmente fecundo para a análise da sociedade nesses momentos de transformação. 

Nos primeiros anos do Brasil independente, contudo, chama a atenção o fato de muito 

pouco ter sido feito na matéria, ao contrário do que se poderia imaginar com base 

nessa observação.  

O Primeiro Reinado foi marcado por uma grande efervescência legislativa, 

explicada pela própria necessidade pungente de se criarem as instituições e estruturas 

básicas do novo Estado brasileiro. Instituições inéditas, na América Portuguesa, em seu 

conteúdo liberal e representativo (DOLHNIKOFF, 2003; CARVALHO, 2014; 

NEEDELL, 2006). Em matéria tributária, contudo, restringiu-se a incorporar os antigos 

tributos ao novo Estado, legitimando-os perante a ordem constitucional, e a colocar sob 

a responsabilidade da administração pública a fiscalização e a cobrança de tributos que, 

até então, era realizada por particulares, os contratadores (RAMOS, 2018).  

A estrutura tributária, em si, permaneceu praticamente a mesma que fora herdada 

do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, período no qual inovações importantes, 

mas pontuais e improvisadas, haviam sido feitas para atender às despesas majoradas pela 

instalação da administração central do império português no Rio de Janeiro. No bojo 

dessas mudanças, o aparato fiscal fora fortemente centralizado, revertendo, em grande 

medida, a descentralização que prevalecera no período colonial (DOLHNIKOFF, 2003). 

Novos impostos foram criados e seus rendimentos destinados à manutenção do Governo 

Central, ampliando significativamente a base arrecadadora do Erário Régio 

(DOLHNIKOFF, 2005). Dentre eles, podemos mencionar o imposto sobre prédios 

urbanos; a sisa (um percentual) sobre a venda dos bens de raiz; a meia-sisa sobre escravos 

ladinos e a décima dos legados e heranças. 

Mais do que apenas aumentarem a extração fiscal, contudo, esses novos tributos 

marcavam uma mudança no próprio sentido do Fisco no Brasil, pois internalizavam o seu 
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centro extrativo. Davam, assim, o primeiro passo para a construção de uma 

fiscalidade nacional: 

Não resta dúvida que a criação do Erário Régio no Brasil, levada a efeito em 28 

de junho de 1808, imprimia também uma modificação fundamental no sistema 

do Império, criando no Rio de Janeiro uma polaridade antes inexistente, para a 

qual deveriam fluir os recursos que antes demandava Lisboa, assim como aqueles 

provenientes dos novos impostos que se deveria criar, para garantir uma base 

fiscal para a nova situação política. (COSTA, 2020, p. 97) 

Com a presença da corte no Brasil, o centro do império passava a se localizar no 

interior do domínio, provocando inevitável metamorfose em ambos os polos da 

relação do império. Em que pesem os limites em que operavam os estrategistas 

políticos do período joanino, limitando o alcance das reformas estruturais por 

eles pretendidas, é inegável que o sentido da fiscalidade se alterava, ganhando 

uma pulsão interna e um centro irradiador na América. (COSTA, 2003, p. 171) 

Entretanto, não obstante o seu ineditismo, sobretudo pela internalização da 

extração fiscal, as mudanças então introduzidas no sistema tributário eram, ainda, 

pontuais. Não anulavam as características do antigo sistema, inequivocamente colonial, 

com a qual passavam a coexistir. Situava-se o Fisco, assim, numa espécie de meio termo 

entre o colonial e o nacional.  

De forma geral, sua estrutura se caracterizava pelo grande peso da tributação 

indireta, com uma superposição assistemática de tributos sobre transações de bens e 

mercadorias, cujas vantagens eram os custos relativamente baixos de fiscalização – 

comparativamente aos impostos diretos – e o alto potencial arrecadatório, mas que 

impunham um grande fardo à economia e, sobretudo, ao comércio interno, pelos elevados 

custos de transação que ocasionavam ao setor privado. 

De particular importância e interesse fiscal era a tributação sobre a importação e 

a circulação de pessoas escravizadas (COSTA, 2020, “Estratégias ladinas”). Essa base 

tributária se via ameaçada por um tratado celebrado com a Grã-Bretanha que obrigava o 

Brasil a proibir a importação de escravizados, proibição essa que viria a se consumar por 

força da lei nacional de 7 de novembro de 1831, declarando livres os africanos 

desembarcados a partir daquela data. É importante ressaltar que a legislação decorrente 

do tratado, mesmo tendo se revelado relativamente ineficaz em seu objetivo central, 

retirava do governo a possibilidade legal de tributar a importação e a circulação de 
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africanos, restringindo a atuação legítima do Fisco à tributação de escravos ladinos (isto 

é, nascidos no Brasil), sobre os quais incidia a meia-sisa (5% do valor do escravo 

transacionado). Devemos, portanto, evitar o anacronismo de considerar a lei irrelevante 

apenas por sua relativa inefetividade na abolição do tráfico, aferida a posteriori19. 

De fato, os dados disponíveis indicam que, nos primeiros anos da Regência, essa 

perda fiscal decorrente da proibição do tráfico de escravos representava um custo 

significativo para um Estado recém-criado, precário em seu aparato administrativo e 

capacidade financeira, que contraía despesas crescentes para organizar as suas primeiras 

instituições e prover os bens públicos indispensáveis à sua soberania e pleno 

funcionamento. Estado esse que, ademais, havia comprometido grandes somas de 

recursos fiscais e financeiros em conflitos internos e externos20. Indicativos disso os 

dados trazidos por Wilma Peres Costa, mostrando que, enquanto em 1828 a arrecadação 

de tributos relativos à importação e circulação de escravos atendia por 14,2% da receita 

total do Governo Geral, em 1833 esse total havia caído para apenas 2,07%. Em termos 

absolutos, a queda correspondia a quase metade do total arrecadado desses tributos 

(COSTA, 2020, tabela 6). Essa perda tinha a sua importância agravada por outras 

contingências que tornavam muito difícil compensá-la pela elevação de outros tributos. 

No âmbito interno, a dificuldade decorria, sobretudo, do déficit de legitimidade 

do governo sediado no Rio de Janeiro perante as diversas elites regionais, evidenciado 

pela eclosão de revoltas contestatórias e separatistas ao longo do Primeiro Reinado e da 

Regência. Essa legitimidade frágil tornava temerária, para não dizer inviável, qualquer 

iniciativa para elevar a tributação direta – incidente sobre a renda e o patrimônio dessas 

elites. De fato, é reconhecido na literatura que razões de economia política, além das 

limitações administrativas, tornavam inviável a tributação direta em larga escala 

(DEVEZA, 1971). Também é reconhecido que conflitos de natureza fiscal eram um dos 

aspectos mais delicados nas relações entre o poder central e as elites regionais (COSTA, 

2020, pp. 275-281; LEME, 2015, p. 294). É razoável supor que nos primeiros anos da 

Independência, quando estava em xeque a própria unidade política da América 

 

19. Fazemos questão de apontar como apenas relativa essa inefetividade da lei de 7 de novembro de 
1831, pois, ao contrário do que por muito tempo se considerou, a historiografia tem demonstrado que 
essa lei causou grandes contratempos ao tráfico de escravos, fazendo-o refluir drasticamente nos anos 
iniciais de sua vigência, para se recuperar e voltar a crescer apenas a partir de meados da mesma década. 
A esse respeito, recomendamos o dossiê organizado por MAMIGONIAN e GRINBERG (2007). 
20. Guerra da Cisplatina, Confederação do Equador etc. 
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Portuguesa, essa unidade estaria severamente ameaçada, senão inviabilizada, diante de 

semelhante investida por parte do Governo Geral. 

A esse respeito, convém lembrar o alerta de Miriam Dohlnikoff de que a análise 

da formação do Estado no Brasil não pode ficar restrita ao ponto de vista da elite sediada 

no Rio de Janeiro e ao discurso por ela formulado, como se a consolidação do Império 

pudesse se dar – e efetivamente se tivesse dado – pela mera supressão dos interesses das 

elites regionais pelo poder central (DOLHNIKOFF, 2003). De fato, seria um erro e um 

anacronismo considerar o projeto unitário do Império brasileiro a única possibilidade de 

futuro para a América Portuguesa, tal como um desfecho natural e inevitável, implícito 

na própria Independência. Havia alternativas concorrentes. Esse projeto só logrou se 

tornar hegemônico e triunfar, como efetivamente ocorreu, pela obtenção de um equilíbrio 

delicado entre coerção e persuasão estabelecido reciprocamente entre Governo Geral e 

as elites regionais (ver, por exemplo, MELLO, 2014; BARMAN, 1988; DOLHNIKOFF, 

2005). A fiscalidade foi palco central e particularmente sensível da busca por esse 

equilíbrio, justamente por seu caráter naturalmente conflitivo, enquanto face da pulsão 

extrativa do Estado. Devemos ter isso em mente ao interpretar as ações e omissões do 

governo em matéria fiscal nas primeiras décadas do Império. 

No âmbito externo, a principal dificuldade que se impunha ao aumento da receita 

fiscal decorria dos tratados comerciais celebrados com as potências europeias, 

principalmente o celebrado com a Grã-Bretanha, que acabavam com praticamente toda a 

liberdade do governo brasileiro na tributação das importações, a principal fonte da receita 

pública de então e ao longo de todo o Império.  

É verdade que a historiografia tradicionalmente superestimou a rigidez da 

restrição fiscal imposta por esses tratados, como foi mais recentemente demonstrado 

(DINIZ, 2006). O governo imperial não aceitou passivamente os seus termos; criou novas 

fontes de receita e estabeleceu uma série de mecanismos indiretos para intensificar a 

tributação do comércio exterior. Além disso, intensificou, com bons resultados, a 

cobrança da Dívida Ativa – cujo estoque se havia acumulado desde os tempos da Colônia 

– e empreendeu uma reforma da administração tributária que rendeu bons resultados em 

matéria de eficiência fiscal, possibilitando um crescimento expressivo da receita pública, 

apesar da vigência dos tratados e do baixo dinamismo econômico (COSTA, 2020, pp. 

178-186). Aprofundaremos esses pontos nas próximas seções deste capítulo. Por ora, 

cumpre observar que essa capacidade do governo de contornar os tratados e aumentar a 

extração fiscal não se manifestou no Primeiro Reinado, mas apenas na Regência. Isso nos 
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leva à conclusão de que não havia impedimento técnico a um aumento da receita por 

outros meios, como ficaria demonstrado mais tarde, mas o recurso a esses meios dependia 

de condições políticas internas que não estavam presentes no Primeiro Reinado. 

Por esses motivos, não se deduz, da relativa flexibilidade da receita fiscal 

demonstrada na Regência, que os aspectos fiscais dos tratados e da política que o sucedeu 

não nos sejam relevantes. Primeiro, porque é inegável que ao fixarem as alíquotas dos 

tributos que compunham a parte mais significativa da estrutura tributária os tratados 

reduziam a margem de manobra do governo em matéria fiscal e obrigavam-no a recorrer 

a meios ardilosos, menos eficientes e politicamente custosos para obter suas receitas. 

Segundo, porque o próprio fato de o governo, a partir da Regência, ter conseguido, por 

uma série de expedientes e com relativa facilidade, contornar o impacto negativo dos 

tratados sobre a receita, demonstra que o modelo tributário fortemente baseado no 

imposto sobre importações, consolidado no começo do Segundo Reinado, constituiu, em 

alguma medida, uma opção política, não uma inevitabilidade. Opção essa que teve, 

certamente, inspirações protecionistas, mas também se explica por razões de economia 

política inerentes à própria tributação, como aprofundaremos na seção própria. 

Ao longo de todo o Primeiro Reinado, os conflitos frequentes entre Imperador e 

Parlamento, especialmente a Câmara dos Deputados, fomentados por uma série de 

desentendimentos em política externa e doméstica, encontravam no orçamento público 

um palco privilegiado de manifestação. Como mencionamos na seção anterior, a 

Constituição de 1824 era bastante liberal em matéria fiscal e orçamentária, assegurando 

privativamente à Câmara dos Deputados a iniciativa legislativa e amplos poderes 

decisórios. Em razão disso, os esforços do governo de Dom Pedro I para ampliar a receita 

pública encontraram muitas dificuldades e resistências, demonstradas pelo fato de não ter 

sido ele capaz de aprovar uma única lei orçamentária em seu reinado de quase dez anos, 

exceto por um arremedo improvisado em 1827, que seria renovado apenas na Regência 

(CARREIRA, 1889, p. 183). É interessante notar que, na retórica da oposição, o governo 

imperial figurava como “absolutista” em suas tentativas de fortalecer o aparato fiscal e 

ampliar as suas receitas – acusação que, como observou Marisa Leme, deve ser 

problematizada, pois boa parte desse impulso “absolutista” era, na realidade, apenas parte 

do esforço necessário para a institucionalização de um novo tax state francamente liberal 

(LEME, 2015, p. 294). 

Por tudo isso, verifica-se uma certa ambiguidade no Primeiro Reinado, observada 

por Wilma Peres Costa: 
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[A] ambiguidade atravessou todo o Primeiro Reinado, entre as estruturas 

herdadas (pois foram prorrogados todos os impostos em vigor no território da 

América Portuguesa, quando da sua emancipação política) e a constituição de 

organismos parlamentares com atribuições de legislar sobre matéria fiscal. A 

matéria prima herdada era um sistema fiscal construído ao longo de séculos de 

colonização, que fizera da América Portuguesa um Domínio Régio [...]. (COSTA, 

2020, pp. 185-186) 

 De um lado, as novas instituições apontavam, inequivocamente, para um ideal de 

modernização e de transição para um tax state liberal, no qual a tributação estaria 

vinculada aos direitos de representação política e seria o único meio regular pelo qual o 

governo financiaria as suas atividades correntes. Por outro, a grande continuidade 

verificada no sistema tributário, com muitas características herdadas da Colônia, somada 

às dificuldades financeiras enfrentadas pelo governo – decorrentes tanto da ampliação 

irresistível de despesas com a construção e consolidação do novo Estado, quanto das 

restrições que o impediam de aumentar as receitas –, atuavam no sentido de bloquear essa 

modernização e, até mesmo, levavam a um reforço de características mercantilistas do 

dominion state. 

Essa tendência é perceptível nos relatórios anuais dos ministros da Fazenda nos 

anos finais do Primeiro Reinado, quando a crise se agudizava. Em 1828, por exemplo, o 

ministro Miguel Calmon du Pin e Almeida apontava para a criação de um imposto 

territorial como o caminho ideal, mas, reconhecendo sua inviabilidade técnica e política, 

indicava reformas para aumentar os rendimentos da Extração de Diamantes e do 

monopólio estatal do Pau Brasil como possíveis saídas para as dificuldades do Tesouro 

Público (RMF, 1828, pp. 99-101). Também o seu sucessor, Felisberto Caldeira Pontes, 

apontava no mesmo sentido, vendo na exploração do patrimônio imobiliário do Estado e 

de monopólios remanescentes da Colônia uma saída para o déficit: 

Estou persuadido que o déficit será grandemente reduzido, e talvez desapareça, 

aforando-se o extenso litoral desta capital e das outras marítimas, 

estendendo-se o Selo a todos os Livros de Comércio, [...] e finalmente 

aproveitando os terrenos diamantinos de Minas, Cuiabá, Goiás e Mato 

Grosso, que presentemente nada produzem para o Tesouro Público. (RMF, 

1829,  P. 9) 
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Assim, temos como legado do Primeiro Reinado, em matéria fiscal, uma 

importante modernização das instituições e do processo de criação de tributos que deu 

centralidade à Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, a permanência da estrutura 

tributária presente na época da Independência. Numa outra frente, a adoção de restrições 

autoimpostas à receita pública pela celebração de tratados com potências estrangeiras 

pelo Poder Executivo sem a concordância do Parlamento, e que implicaram obrigações 

nessa matéria.  

A combinação desses elementos, em um quadro generalizado e crescente de 

dificuldades no relacionamento entre o Governo e as Câmaras, deu a esse período um 

caráter ambíguo, pois, por um lado, promoveu importante modernização institucional no 

sentido da criação de um tax state, mas, por outro, manteve e até reforçou características 

de dominion state. Vendo-se incapazes de resolver os impasses da política fiscal dentro 

dos parâmetros do liberalismo, os responsáveis pela sua condução, durante o Primeiro 

Reinado, eram impelidos a buscar saídas na exploração monopolística de recursos 

naturais e no arrendamento do patrimônio imobiliário do Estado. 

A presença de tantos elementos prejudiciais ao fortalecimento do Tesouro público, 

à institucionalização fiscal e, consequentemente, à consolidação do poder do Estado, viria 

a ser causa importante da deterioração das relações entre a Câmara dos Deputados e o 

Imperador, deterioração essa que culminará na Abdicação e no início da Regência – 

quando, enfim, serão dados passos importantes para a modernização da fiscalidade 

brasileira e, podemos dizer, para a sua plena nacionalização. 

3.2.2.  Regência e Ato Adicional: modernização fazendária e separação das 
instâncias fiscais 

Dissemos que parte do imobilismo do Primeiro Reinado em matéria fiscal se 

explica pela fragilidade política do governo, desgastado pelos embates frequentes entre o 

Imperador e a Assembleia Geral, que não asseguravam condições mínimas de 

governabilidade para enfrentar as questões mais graves que se impunham às finanças do 

país. Essa fragilidade se evidencia pelo fato de não ter sido o governo capaz de aprovar 

quaisquer leis orçamentárias ao longo de todo o Primeiro Reinado, exceto pela de 1827. 
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Condições favoráveis não faltariam, porém, ao primeiro gabinete da Regência, 

dotado de grande força e legitimidade após ter sido impulsionado ao poder pelo grande 

movimento nacional que triunfara na “Revolução do Sete de Abril”21. 

Já no primeiro ano da Regência a mudança de rumos se fazia sentir. Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, antigo líder da oposição a Dom Pedro I, assumia o Ministério da 

Fazenda em julho de 1831. Em seu primeiro relatório apresentado à Assembleia, criticava 

as administrações anteriores e apresentava um relato dramático dos desperdícios e abusos 

que encontrara em sua repartição: 

Havia rendas que não eram cobradas; outras, que se derretiam pelas mãos dos 

cobradores; muitas, que eram desfalcadas por diferentes fraudes, e não poucas 

devoradas pela chicana do foro. Vilas havia nesta mesma Província donde a cinco 

e mais anos não vinham as imposições, bem que fossem arrecadadas; e o que mais 

é, o Tesouro não tinha notícia ao menos do seu cômputo nem dos responsáveis 

para poder exigi-las! [...] A voz pública denunciava as Alfândegas como o 

empório da fraude e da prevaricação [...]. [O] despejo mascarava-se com a 

escassez dos ordenados, entretanto que se despregava um luxo ofensivo, e se fazia 

alarde de fortunas pasmosas [...]. O Governo também a este negócio deu a mais 

esmerada consideração, e felizmente a Lei o autorizava para o emprego das 

medidas que julgasse convenientes. (RMF, 1831, pp. 25-26) 

Em seguida, o ministro elencava diversas das medidas por ele tomadas. A 

principal ênfase recaia sobre o combate à sonegação e às fraudes. Mas havia outras 

mudanças de impacto na gestão do Fisco: criação das tesourarias provinciais; supressão 

de empregos públicos desnecessários e melhor demarcação das atribuições e 

responsabilidades de outros; centralização do recolhimento dos tributos nas Coletorias, 

reduzindo o espaço para as “chicanas”; instituição de um sistema de prestação de contas 

periódicas dos responsáveis por dinheiros públicos; reformulação do regulamento das 

alfândegas, eliminando brechas e benefícios implícitos; e, por fim, criação de um corpo 

de instruções com vistas a generalizar uma “contabilidade sistemática, precisa, e uniforme 

para todo o Império, acabando com a arbitrariedade dos métodos adotados por cada Junta 

de Fazenda, e até por cada empregado” (idem, p. 33). 

 

21. Sete de abril de 1831, data da Abdicação de Dom Pedro I. 
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Após descrever essas amplas medidas, o ministro procurava, sintomaticamente, 

justificá-las, antecipando resistências. Mas, ao contrário de seus predecessores, falava 

com a confiança de quem sabia contar com forte respaldo parlamentar: 

Essas providências, Senhores, devendo obstar os extravios e as fraudes até agora 

cometidas nas percepções dos Impostos, talvez pareçam onerosas a aqueles que 

habituados estavam com o desleixo. Quando, porém, refletirem que nenhum 

interesse resulta aos Particulares de que as Rendas que pagam se derretam pelas 

mãos dos cobradores e não entrem nos Cofres Públicos para sustentar com crédito 

as despesas da Nação; quando refletirem que nenhuma utilidade lhes provém de 

não pagar em tempo próprio as contribuições, acumulando dívidas que são depois 

mais difíceis de pagar, e que exigem meios ásperos de cobrança; convencer-se-

ão que é salutar a desvelada fiscalização que hoje se ordena. Além de que, não é 

preferível o pagamento de Impostos usados à imposição de novas taxas? [...] 

Parecem pois exigidas pelo interesse geral as providências expostas. (idem, p. 37) 

É perceptível a grande influência do liberalismo nas medidas e na retórica de 

Vasconcelos, demarcando uma clara diferença entre a Regência e o Primeiro Reinado. 

Sua justificativa para as medidas tomadas não se baseava na afirmação das necessidades 

e prerrogativas do próprio Estado, mas no interesse e na utilidade dos cidadãos-

contribuintes. Com isso, sinalizava uma mudança de paradigma. 

O ministro se distanciava de seus predecessores em outro aspecto digno de nota: 

em vez de recorrer aos antigos monopólios mercantilistas para tentar equilibrar as contas, 

demonstrava-se cético em relação a eles, chegando a propor a extinção da Imperial 

Extração de Diamantes – a qual, de fato, será consumada já no ano seguinte (BUESCU, 

2011, p. 90). Semelhante era o seu posicionamento acerca da exploração do Pau-Brasil, 

que desejava submeter a “disposições liberais”, argumentando que, dessa forma, os 

próprios proprietários teriam interesse na conservação e renovação das suas matas, ao 

contrário do que ocorria sob o regime de monopólio (RMF, 1831, p. 56). 

Assim, o primeiro governo da Regência inovava no discurso e na prática, 

aproveitando sua grande força política para colocar a fiscalidade brasileira em novo 

patamar, não tanto melhorando o sistema de tributos, que tocava apenas superficialmente, 

mas ao menos modernizando e fortalecendo a administração tributária, e dando passos 

para superar resquícios coloniais.  

O impacto fiscal de suas amplas medidas logo se faria sentir: já naquele exercício 

financeiro de 1831-1832, após uma sucessão de pesados déficits acumulados desde a 
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Independência, pela primeira vez em sua história o governo brasileiro apresentava um 

superávit na execução do seu orçamento (IBGE, 1990, p. 616)22. 

Meses mais tarde, agora com Nicolau Vergueiro no Ministério da Fazenda, o 

governo regencial aprovaria a criação de alguns novos tributos que, finalmente, 

contornavam a restrição imposta pelos tratados. Isso ajuda a explicar o aumento do 

superávit orçamentário observado no exercício de 1832-1833, quando esses tributos 

entraram em vigência. Dentre eles, destacam-se a contribuição de ancoragem, criada por 

lei de 15 de outubro de 1831, e o expediente da Alfândega, criado por lei de 15 de 

novembro de 1831, a título de substituição de uma série de pequenas taxas (DINIZ,  2006, 

pp. 8-9). Conjuntamente, esses tributos passaram a responder por cerca de 5% da 

arrecadação do Governo Geral já no primeiro ano de suas vigências (idem, p. 6).  

O gráfico 5 nos permite visualizar a trajetória fiscal do governo imperial desde a 

Independência. Chamamos atenção para a virada para o campo superavitário verificada 

em 1831 e ampliada no ano seguinte. Estão incluídas as observações até 1836/37, último 

ano fiscal a se verificar superávit durante a Regência, para colocar os dados em 

perspectiva23. Foi utilizada a linha sólida para o Primeiro Reinado e a linha dupla para o 

período o regencial. Os dados são todos extraídos de Estatísticas Históricas do Brasil, do 

IBGE (1990, p. 616). 

 

22. Superávit de 294 contos de réis, contra um déficit de 2.999 contos observado no exercício anterior. 
23. Em 1837/38, com o agravamento do conflito no Rio Grande do Sul (Farroupilha) e seus impactos sobre 
a receita e a despesa, o Governo Geral voltaria a mergulhar no campo deficitário, registrando um pesado 
déficit de 6.248 contos, o maior observado até então. Só voltaria ao campo superavitário em 1845, ano 
em que findou esse mesmo conflito. Não incluímos as observações do período no gráfico por 
entendermos que poluiria a apresentação e desviaria o foco do que nos interessa no momento. 
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     Fonte: IBGE. Estatísticas Históricas do Brasil. 

Vemos, assim, que já em seu primeiro ano a Regência deixava um legado 

importante nas finanças do Governo Geral, tirando-as dos apuros em que se encontravam 

e dando início a um período de ajustamento. Contudo, sua grande obra ainda estava por 

vir, e diria respeito não tanto às finanças centrais do Império, mas, principalmente, às de 

suas partes componentes: as Províncias. Essa obra seria concretizada em 1834, passados 

três anos da abdicação do primeiro Imperador, com a promulgação do Ato Adicional, 

primeira e única emenda à Constituição de 1824 e importantíssimo marco na definição de 

competências dos diferentes níveis do Estado brasileiro, que se reformava em sentido 

federativo. No bojo dessa reforma, aparecia, também, um ensaio de federalismo fiscal. 

A atribuição, pelo Ato, de competências tributárias exclusivas às Províncias, 

delimitando-as em relação às da União, dava um passo imenso para a concretização das 

aspirações dos Liberais que, ao menos desde a instalação da Assembleia Nacional 

Constituinte, em 1823, batalhavam para descentralizar territorialmente o poder público 

no Brasil. Tratava-se, de fato, de uma condição indispensável para tornar efetiva essa 

descentralização, pois dava às Províncias, ao menos em tese, os meios materiais para o 

exercício das suas atribuições de governo com autonomia.  

Por esses motivos, Wilma Peres Costa considera ter sido a Regência, 

especialmente pelo Ato Adicional, o momento mais importante, até então, para a 

constituição de uma fiscalidade realmente nacional no Brasil, em oposição à fiscalidade 

tipicamente colonial que, por inércia política, até então prevalecera no país, exceto pelas 
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mudanças pontuais introduzidas pela vinda da corte joanina, às quais já fizemos 

referência. (COSTA, 2003) 

O Ato concedia às Províncias, justamente, diversos dos tributos criados durante o 

período joanino. Dentre eles, podemos mencionar a décima urbana, o imposto sobre 

legados e heranças, as passagens de rios e, de maior importância, os dízimos sobre 

mercadorias transacionadas – já apontados como “ancestrais” do contemporâneo ICMS 

(SCACCHETTI, 2019). Em sua maior parte, contudo, eram esses impostos de baixa 

rentabilidade e de difícil fiscalização, principalmente os que incidiam sobre a renda e a 

propriedade (COSTA, 2020, p. 212). Por essa razão, os primeiros anos do arranjo 

federativo pactuado no Ato Adicional foram marcados por crises financeiras profundas e 

persistentes de quase todas as Províncias do Império (TESSITORE, 1995).  

Infelizmente, as estatísticas fiscais das Províncias, no período em análise, são 

escassas, esparsas e de difícil consolidação, exigindo um trabalho que escaparia ao escopo 

de nossa pesquisa. No entanto, as informações disponíveis, de caráter qualitativo, são 

unânimes em apontar para um quadro generalizado de dificuldades. Para os nossos 

objetivos, basta a constatação de que as novas administrações provinciais, criadas pelo 

Ato Adicional, não dispunham de meios financeiros para atender adequadamente às 

múltiplas demandas e serviços públicos pelos quais eram agora responsáveis. Nas 

palavras de Viviane Tessitore: 

A autonomia provincial veio acompanhada da transferência para os Governos 

Provinciais do ônus total de suas despesas: justiças territoriais, polícia, saúde, 

instrução, catequese e colonização, entre outras, passaram a ser custeadas pela 

receita provincial. Criado para apaziguar as forças locais, o Poder Provincial 

ganhou vida própria, instaurou uma dinâmica própria, consumindo recursos cada 

vez maiores para a sua autopreservação. Ao mesmo tempo, era pressionado pelos 

interesses municipais imediatos, que dele exigiam a ampliação dos serviços e dos 

benefícios, onerando com encargos crescentes o orçamento provincial. (idem, pp. 

66-67) 

Assim, ao que parece, a ambiciosa descentralização política e administrativa do 

Ato Adicional estava em descompasso com os meios fiscais disponíveis para sustentá-la. 

De fato, era essa a percepção generalizada na classe política. Até mesmo o visconde de 

Uruguai, um dos mais ardorosos defensores das prerrogativas do Governo Geral, 
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reconhecia a insuficiência dos meios fiscais postos à disposição das Províncias pela 

repartição de receitas feita pelo Ato Adicional: 

Eram esses recursos insuficientes [...]. Assim, ao mesmo tempo em que 

esperavam todos das novas instituições grandes melhoramentos, e tinham natural 

tendência as Assembleias Provinciais para aumentar a despesa, viam-se elas nos 

maiores embaraços para acudir às já conhecidas e decretadas, e fazer marchar o 

serviço e expediente ordinário [...]. A Assembleia Provincial de Minas 

representava que sua receita apenas cobria um terço de suas despesas. Nos 

mesmos apuros se via a Província da Bahia [...]. Ia ficar a administração de quase 

todas as Províncias sem recursos para poder marchar. (URUGUAI, 1865, Tomo 

II, p. 247) 

Para fazer frente a esse cenário, foram editadas sucessivas leis por meio das quais 

o Governo Geral socorreu, por diversos anos, os tesouros das Províncias. Segundo 

Uruguai, ainda em 1848 quase todas as Províncias dependiam da ajuda da União para 

custear as suas despesas anuais correntes, excetuando-se apenas Rio de Janeiro, São Paulo 

e Rio Grande do Sul. Ajudas esporádicas continuavam comuns quando o autor escrevia 

(idem, p. 248). Uruguai também se queixava de que esse arranjo fiscal precário houvesse 

se tornado um “provisório convertido em definitivo” e via pouca disposição política em 

corrigi-lo (idem, p. 246). 

Em vista disso, parece-nos claro terem sido as insuficiências fiscais das Províncias 

um grande empecilho à concretização do pacto federativo mais abrangente desejado pelos 

liberais da Regência. Era esse, também, o entendimento de Uruguai, pelo que transparece 

das suas duras críticas ao que considerava excessos e irrealismos das 

reformas liberalizantes: 

Assim, depois de feita a divisão da renda geral e provincial, e de emancipadas 

financeiramente as Províncias, foram quase todas supridas pela renda geral pelo 

espaço de 13 anos. Era esta a natural e inevitável consequência da maneira 

viciosa por que fora feita a divisão da renda, sem os estudos e preparações 

necessárias, levadas as reformas de afogadilho pela ofegante impaciência 

progressista, que somente olhava para tão importantes assuntos por um lado, o 

político, como se a política pudesse prescindir do estado econômico do país! 

E não tem faltado quem queira fazer das Províncias uma espécie de Estados, de 

Naçõeszinhas! Com que recursos? Que cabeças! (idem, p. 249) 
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 Enfim, concluímos que, não obstante os seus limites, a Regência promoveu uma 

importante modernização da fiscalidade: deu passos decisivos para superar o dominion 

state e fortaleceu as finanças do Governo Geral, valendo-se de uma modernização 

administrativa e da criação de tributos que contornaram com sucessos as limitações 

impostas pelos tratados de comércio. Ao mesmo tempo, institucionalizou um novo 

arranjo político que tinha traços importantes de federalismo fiscal, no qual as Províncias 

detinham competências próprias em matéria tributária, condição necessária para o 

exercício da autonomia política e administrativa que o Ato lhes conferia. Por outro lado, 

contudo, ficaram logo evidentes as limitações desse mesmo arranjo. 

Um misto de razões administrativas e, sobretudo, políticas resultaria em um 

modelo fiscal no qual o financiamento de todo o aparelho do Estado acabaria por 

depender, na prática, da tributação das alfândegas, e, portanto, do Governo Geral. As 

Províncias participavam desse arranjo com o seu aparato fiscal insuficiente que exigia 

“socorros” recorrentes da União – um equilíbrio “provisório convertido em definitivo” 

que, sem dúvida, também atendia a conveniências políticas. 

3.2.3.  As reformas de Alves Branco e a consolidação de um sistema fiscal para o 

Império 

A consolidação definitiva do modelo fiscal que caracterizaria o Império brasileiro 

até o fim da sua existência está muito ligada ao nome de Manoel Alves Branco, o segundo 

visconde de Caravelas, diversas vezes Ministro da Fazenda e ocupante de outras posições 

centrais no Estado imperial. 

Dois seriam os focos da atuação reformista de Alves Branco na matéria: a reforma 

das tarifas das alfândegas, pelas quais seu nome se tornaria conhecido e que nos interessa 

diretamente, e a solução politicamente engenhosa por ele dada à impossibilidade jurídica 

de tributar escravos africanos, à qual já nos referimos. Essas reformas, na visão de Wilma 

Peres Costa, forjaram um amplo acordo político entre União, Províncias e proprietários 

privados, pois compatibilizaram, de forma inédita, os interesses dessas três instâncias em 

matéria fiscal (COSTA, 2020). Podem, por isso, ser vistas como cruciais para o processo 

mais amplo de consolidação do Estado, contribuindo para a sua viabilização econômica 

e também para a sua legitimação. 

A tributação dos escravos, que se tornara muito importante para as finanças das 

Províncias desde o Ato Adicional, ressentia-se, como já foi dito, da proibição do tráfico 

transatlântico, ocorrida em 1831, e também de práticas disseminadas de fraude e evasão 
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por parte dos proprietários. A resposta de Alves Branco para esses problemas foi simples 

e engenhosa. Por um lado, fez aprovar na lei orçamentária24 dispositivo que autorizou o 

governo a publicar novos regulamentos, com eficácia imediata, contendo normas para o 

lançamento e a arrecadação da meia-sisa dos escravos. Posteriormente, esse regulamento 

foi baixado por meio do Decreto nº 151, de 1842, que estabeleceu procedimentos 

detalhados para o recolhimento desse tributo, diversas penalidades aos proprietários 

inadimplentes e exigência de comprovação de sua quitação para a realização de uma série 

de atividades e trâmites burocráticos no âmbito provincial. Por fim, o decreto também 

deu aos fiscais das Recebedorias o poder de impugnar as transações de escravos, caso 

julgassem os preços fraudulentos e lesivos ao Erário. 

A eficácia plena dessas medidas, contudo, dependia de outra, também 

regulamentada pelo Decreto nº 151, que encontrava forte resistência por parte dos 

proprietários: a matrícula dos escravos. Segundo Costa (idem), razão maior dessa 

resistência era a grande presença de africanos importados após o dia 7 de novembro de 

1831 – legalmente livres, portanto25 – no conjunto da população escravizada, que levava 

os senhores a resistirem às matrículas pelo receio de perderem sua propriedade ilegal ou 

até mesmo se incriminarem.  

Para evitar essa resistência, Alves Branco teve o cuidado de deixar claro, no artigo 

6º do referido decreto, que “no ato da primeira matrícula a ninguém se exigirá o título por 

que possui o escravo”. Para não deixar dúvidas, antes mesmo da publicação do decreto a 

Seção de Fazenda do Conselho de Estado publicara resolução na qual justificava a 

redação que seria dada a esse artigo, esclarecendo “não ser da competência dos 

encarregados da cobrança do imposto averiguar a legitimidade do domínio” da 

propriedade escrava26. Com isso, criava-se um mecanismo efetivo de combate à evasão 

fiscal do tributo da meia-sisa ao mesmo tempo em que se dava aos proprietários uma 

possibilidade de regularizarem as suas propriedades escravas oriundas do contrabando, 

por meio da obtenção de recibos fiscais nos quais os seus escravos seriam oficialmente 

 

24. Lei de 30 de novembro de 1841, art. 17: “ Fica […] autorizado o Governo para, dentro de um ano, 
contado da data de publicação desta Lei, melhorar, por meio de Regulamentos que deverá organizar, o 
lançamento e arrecadação dos impostos da meia sisa de escravos; da taxa anual dos mesmos [...]. Estes 
Regulamentos ficarão dependentes a definitiva aprovação pela Assembleia Geral, sendo porém logo 
postos em execução.” 
25. Lei de 7 de Novembro de 1831. “Declara livres todos os escravos vindos de fora do Império, e impõe 
penas aos importadores dos mesmos escravos”. 
26. Resolução da Seção da Fazenda do Conselho de Estado, 1842. Apud Costa, op. cit., p. 285. 
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reconhecidos como ladinos – isto é, nascidos no Brasil –, pois somente sobre eles incidia 

a meia-sisa. Dessa forma, Alves Branco estabelecia um incentivo poderoso para o 

pagamento desse imposto, inclusive sobre escravos que na realidade não eram ladinos.  

Pode-se questionar, sem dúvida, a real efetividade das medidas do Decreto nº 151 

em todo o país, seja no tocante à obrigatoriedade da matrícula dos escravos, seja nas 

medidas de combate à evasão da meia-sisa. Infelizmente, a dificuldade, a qual já nos 

referimos, de reunir informações fiscais detalhadas e confiáveis das diversas Províncias 

nos impossibilita de fazer uma avaliação a esse respeito. Wilma Peres Costa parece 

considerar ter sido a medida efetiva e, como já mencionamos, peça importante da 

acomodação política entre os interesses do Fisco e dos proprietários privados (idem). Os 

relatórios do Ministério da Fazenda mostram que no Município Neutro, ao menos, o 

decreto parece ter tido um grande impacto fiscal; evidência disso é o fato de, já no 

primeiro ano de sua vigência, a receita da meia-sisa ter crescido 159% no Município – 

aumento expressivo que o ministro daquele ano atribuía diretamente ao decreto e 

considerava estar muito aquém de todo crescimento potencial, pois muitas das novas 

disposições não haviam sido, ainda, plenamente implementadas27. 

Nas demais localidades, cumpre ressaltar que a efetividade do Decreto nº 151 seria 

determinada pela atuação e a capacidade das autoridades políticas e administrativas 

provinciais de cada uma, já que o tributo da meia-sisa era de competência provincial. De 

qualquer modo, por meio desse decreto, Alves Branco contemplava, ao menos do ponto 

de vista formal, os interesses fiscais dos governos subnacionais, dando a eles respaldo e 

instrumentos repressivos para combater a evasão de um dos principais tributos de sua 

competência, permitindo atenuar a crise de suas precárias finanças. 

Atendidos, então, os interesses provinciais e dos proprietários privados por esse 

decreto, Alves Branco procedeu à sua segunda medida fiscal de impacto: a reforma da 

tributação das Alfândegas. Aqui, devemos ir além de considerações sobre o impacto 

positivo dessa medida sobre a receita bruta do governo. Como já mencionamos, esse 

impacto foi pequeno e não alterou significativamente a trajetória de crescimento da 

receita que já vinha sendo observada em anos anteriores. 

 

27. A receita passou de cerca de 26 contos em 1841 para cerca de 70 contos no ano seguinte e, segundo 
o Ministro da Fazenda, ainda era “de se esperar que mais avantajado seja o produto desta imposição d’ora 
em diante, que está em execução em todas as suas partes o mencionado Regulamento, o que não fora 
possível fazer-se desde a sua publicação, sendo necessário para esse fim que se concluísse a matrícula dos 
escravos”. Cf. Relatório do Ministro da Fazenda, 1842, p. 31. 



  

86 
 

A tabela 2 e o gráfico 6, elaborados a partir dos dados do Balanço da Receita e 

Despesa do Império, disponibilizados por Diniz (2006, p.4), ilustram esse ponto. Embora 

a receita total do governo, em réis, tenha apresentado um crescimento anual de 18% no 

exercício de 1844, primeiro ano de vigência das tarifas Alves Branco, esse crescimento 

não destoava muito do crescimento visto em anos anteriores. Em 1843, por exemplo, ela 

já havia crescido 14,5% em relação ao ano anterior, não obstante a vigência dos tratados. 

 
Tabela 2 

Receita Total do Governo Geral do Império 
(1833 - 1850) (réis) 

    
Ano Receita Ano Receita 
1833 12.379:872$480 1842 17.985:056$344 
1834 14.416:389$856 1843 20.580:034$987 
1835 14.053:610$315 1844 24.275:883$143 
1836 14.404:255$463 1845 25.693:674$030 
1837 12.466:810$043 1846 26.764:225$408 
1838 16.016:448$734 1847 24.124:719$509 
1839 17.897:222$898 1848 25.204:279$312 
1840 19.617:695$622 1849 26.977:836$430 
1841 19.770:236$744 1850 31.532:764$693 

Fonte: BRASIL. Ministério da Fazenda. Balanço da Receita e Despesa do Império. Apud DINIZ, 2006. 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Fazenda. Balanço da Receita e Despesa do Império. Apud DINIZ, 2006. 
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É possível que alguns observadores tenham superestimado o impacto fiscal das 

tarifas Alves Branco por terem se atentado apenas ao resultado orçamentário do Governo 

Geral. É fato que, após quase dez anos de déficits expressivos, a situação fiscal apresenta 

uma grande melhora a partir de 1844, com o governo voltando ao campo superavitário já 

no ano seguinte. Essa melhora coincide com a entrada em vigor das novas tarifas 

alfandegárias, mas se explica muito mais pela contração nominal das despesas – que 

caíram em todos os anos de 1842 a 1845, acumulando uma queda total de 16% no período 

– do que pelo avanço da receita, que basicamente manteve uma mesma trajetória 

consistente de crescimento, com uma ligeira aceleração na margem28. 

Neste ponto, convém destacar duas conclusões importantes a que chegamos com 

base nessas observações, e também na evidência trazida por Diniz (2006) e no que já foi 

discutido previamente neste capítulo. 

A primeira conclusão, já adiantada em seções anteriores, é a de que os tratados 

comerciais não representavam um obstáculo rígido à expansão da carga tributária do 

Governo Geral. Parece-nos que o crescimento insuficiente da receita para fazer frente às 

despesas públicas, nos primeiros anos do Brasil independente, pode ser atribuído mais à 

baixa legitimidade política do governo do que a obstáculos propriamente fiscais. Isso 

ficou demonstrado quando a Regência, já em seus primeiros anos, equilibrou o orçamento 

e instituiu novos tributos que contornavam os termos dos tratados, ainda vigentes, 

anulando os seus impactos fiscais na prática. 

A segunda conclusão importante, e complementar a essa, é de que a adoção das 

tarifas Alves Branco não deve ser entendida como uma mera medida de aumento de carga 

tributária. Na verdade, o peso dessa carga pouco ou nada se alterou, qualquer que fosse 

a intenção do governo. O que mudou, efetivamente, foi a composição da carga tributária. 

Os gráficos 7 e 8 nos permitem visualizar como se deu essa mudança: 

 

28. Despesa de 29.165 contos de réis no exercício financeiro de 1842-43, contra 24.464 contos de réis em 
1845-46. Cf. IBGE, 1990, p. 616. Optamos por apresentar apenas os dados em mil-réis por 
simplificar a exposição. No entanto, salientamos que a conversão dos valores para libra-ouro 
não prejudica o argumento, pois a taxa de câmbio pouco oscilou entre 1843 e 1845, de modo 
que a trajetória de crescimento da receita em libras seguiu trajetória semelhante, de acordo 
com os dados para a taxa de câmbio implícita disponibilizados em IBGE, 1990, p. 568. 
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Fonte: DINIZ, 2006. 

O primeiro fato a chamar a atenção na comparação dos dois gráficos é o 

desaparecimento das participações referentes ao expediente da alfândega e ao adicional 

de armazenagem, que correspondiam, conjuntamente, a 14,4% da receita do Governo 

Geral em 1843. Ao mesmo tempo, nota-se que o imposto de importação aumentou a sua 

participação no total da receita em 14,9 pontos percentuais. Dessa forma, podemos dizer 

que o incremento de receita propiciado pelas novas tarifas de importação correspondeu, 

quase em sua totalidade, a uma mera substituição da receita do expediente da alfândega 

e do adicional de armazenagem pela do imposto de importação. 

 Destacamos que essa substituição não foi um resultado acidental da política de 

Alves Branco, mas um objetivo declaradamente buscado por ele. De fato, o mesmo 
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decreto29 que instituiu as novas tarifas extinguiu os outros dois tributos que, como vimos, 

haviam sido criados, precisamente, para fazer frente às restrições decorrentes dos 

tratados. O ministro Alves Branco é explícito ao dizer a sua intenção de substituir a receita 

desses tributos pela receita do imposto de importação – dito de “consumo”. Ao 

argumentar em favor dessa mudança, o ministro aponta para seus impactos esperados 

sobre a economia, favoráveis ao desenvolvimento do comércio interior e da navegação: 

Pelo que respeita à armazenagem adicional e expediente, compreendi-os nos 

direitos de consumo, porque entendi que não devia gravar mais o comércio 

interior, [...] o expediente duplicado [...] além de envolver uma desigualdade 

odiosa, porque pagava-se somente nas Províncias marítimas, era incompatível 

com a necessidade que temos de promover as comunicações e comércio 

interior, não menos do que a navegação de cabotagem ainda tão atrasada e 

insignificante entre nós. (RMF, 1844, p. 40) 

Nesse trecho, como em todo o relatório de Alves Branco, transparecem 

considerações econômicas que vão além do aspecto fiscal. De fato, muita ênfase é dada, 

por ele, aos impactos econômicos esperados do sistema tributário. Em particular, é muito 

presente o seu objetivo de incentivar a navegação e a constituição de uma marinha 

mercante nacional, objetivo que também se manifesta quando o ministro explica as 

alterações feitas em outro tributo – a contribuição de ancoragem. 

Como podemos ver nos gráficos 7 e 8, o peso dessa contribuição na receita total, 

que já era relativamente pequeno, caiu em quase 40% após a reforma de Alves Branco, 

passando de 3,3% para 2,1% da receita total. Essa queda se explica por mudanças 

abrangentes nas hipóteses de incidência do tributo, feitas no bojo da mesma reforma. 

As regras anteriores, embora mais eficientes em termos de potencial arrecadatório, 

são criticadas pelo ministro por serem prejudiciais ao comércio e a navegação, enquanto 

as mudanças, por sua vez, são justificadas pela conveniência de incentivar esses 

mesmos setores: 

[S]emelhante sistema era causa de saírem de nossos portos muitas embarcações 

sem carga, ou com carga incompleta, pela incerteza de a conseguirem em poucos 

dias, e certeza de pagarem a repetida ancoragem em todo caso. Este sistema era 

causa de se deixarem de fazer muitos concertos nos portos do Brasil, de se 

 

29. Decreto nº 376 de 12 de agosto de 1844. 
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deixarem de consumir muitos dos nossos produtos de pequena indústria, e de 

promover-se assim, e animar-se o trabalho de nosso povo.  

As embarcações que entram em lastro e saem com carga, e vice-versa, foram 

reduzidas à metade do imposto [...]. Ficaram isentas de todo o imposto as 

embarcações que entram em lastro e saem da mesma maneira; as que depois de 

terem pago os direitos em algum dos nossos portos, entrarem em outro na mesma 

viagem, por qualquer motivo [...]; assim como finalmente as que dentro de um 

ano fizerem mais de duas viagens, tendo pago nas duas primeiras [...]. [O] meu 

principal objeto era chamar a nossos portos grande abundância de 

embarcações que transportassem nossos produtos; e finalmente favorecer, e 

promover por todos os modos que me fossem possíveis, a navegação nacional. 

(RMF, 1844, pp. 31-32). 

Voltaremos à questão da navegação nacional no capítulo 4 deste trabalho, quando 

a analisaremos em maior profundidade no contexto do debate parlamentar, procurando 

evidenciar a grande vontade política de promovê-la por meio do protecionismo e discutir 

as razões de Estado que alimentavam essa vontade. As colocações de Alves Branco vistas 

acima demonstram, no entanto, que os aspectos fiscais da sua reforma alfandegária não 

podem ser rigidamente separados dos aspectos protecionistas: ambos foram elaborados 

conjuntamente tendo em vista o mesmo propósito de influenciar o desenvolvimento da 

economia em sentido determinado, dando prioridade à navegação e às suas indústrias 

auxiliares nesse desenvolvimento. 

Para os fins deste capítulo, porém, o mais importante é deslindar o caráter geral 

da reforma fiscal de Alves Branco, mostrando a abrangência dos seus objetivos e 

elucidando o seu papel na conformação de uma fiscalidade no Império brasileiro. 

Quanto a esse último ponto, o essencial é notar que, ao fazer essa reforma, o 

ministro estabeleceu sólida e definitivamente a tributação sobre importações como o 

centro do sistema tributário do Império. Com ela, criou uma base econômica mais 

adequada para sustentar o processo de centralização política, principalmente pelo 

fortalecimento direto da posição fiscal do Governo Geral, mas também pelo fomento a 

condições socioeconômicas mais favoráveis à centralização, por meio da diversificação 

produtiva e da integração do mercado interno. 

Tendo visto, pois, o processo de construção política e institucional da fiscalidade 

brasileira que culminou na reforma tarifária de Alves Branco, bem como as evidências 

que nos permitem relativizar o peso fiscal extraordinário geralmente atribuído aos 
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tratados comerciais e, por consequência, às tarifas que os sucederam, será de grande 

utilidade visualizar e comentar brevemente alguns traços do debate parlamentar acerca 

das tarifas, dos tratados e da tributação em geral, de modo a apreender como os próprios 

políticos percebiam esses diferentes aspectos e o peso relativo que atribuíam aos 

interesses fiscais e comerciais. 

O ponto de partida natural para a compreensão das razões para a política tarifária 

elaborada na década de 1840 é, naturalmente, a crítica dos parlamentares ao sistema 

vigente pelos tratados comerciais que se buscava, com ela, substituir.  

Já salientamos na Introdução que o sistema de tratados era, desde meados da 

década de 1830, unanimemente condenado no Parlamento. No entanto, é de suma 

importância observar que o aspecto fiscal não era o principal alvo das críticas. Prevalecia, 

com grande preponderância, o aspecto comercial. Independente de terem ou não 

simpatias pelo protecionismo, os parlamentares criticavam duramente a ausência de uma 

verdadeira reciprocidade no comércio, apontando seu caráter apenas fictício no tratado 

com a Grã-Bretanha, com consequências muito negativas para as contas externas do 

Brasil. Tudo indica que a experiência extremamente negativa desse e de outros tratados 

contribuiu para disseminar um grande ceticismo contra o princípio da reciprocidade 

enquanto tal, tomado abstratamente, pois assim sempre tenderia a favorecer as nações 

mais fortes em detrimento das mais fracas. 

Na Câmara dos Deputados, um dos mais atuantes e enfáticos na defesa desse ponto 

de vista era o deputado Souza Martins. Veremos, adiante, que ele também se destacava 

na defesa do protecionismo na Câmara. Com relação à reciprocidade, dizia: 

E por que razão a Inglaterra e os Estados Unidos oferecem às outras nações a 

reciprocidade na admissão dos gêneros? É porque, estando elas apossadas do 

comércio e navegação do mundo, toda a reciprocidade vem a ser em seu 

benefício; é uma completa ilusão para as outras nações, cujos navios em 

pequeno número nada ou pouco lucram com a suposta reciprocidade. Toda 

a nação que tem comércio preponderante sobre qualquer outra pode oferecer-lhe 

reciprocidade, tem mesmo vantagem nisso. (ACD. Sessão em 23 de abril de 

1845, p. 779) 

O caráter ilusório da reciprocidade era também apontado por Pereira da Silva, uma 

das vozes mais incisivas contra a celebração de novo tratado com a Grã-Bretanha: 
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Lance a Grã-Bretanha os direitos que quiser sobre os gêneros de produção 

brasileira, nós faremos o que nos aprouver sobre os gêneros ingleses. (muitos 

apoiados). Ao Brasil não convém tratados com a Grã-Bretanha, que como mais 

forte, os há de sempre interpretar em proveito seu. (ACD, sessão em 18 de maio 

de 1844, p. 199) 

Também no Senado essa percepção era praticamente unânime. Em 11 de janeiro 

de 1843, na sua proposta de resposta à Fala do Trono, dizia o futuro ministro e então 

senador Alves Branco: 

[O] senado, Senhor, reputa prejudicial todo o tratado cujas bases não sejam, pelo 

menos, o consumo dos nossos gêneros, sem outros ônus que os próprios da nação 

contratante [...]. Tratados como os atuais nos serão eminentemente fatais. (AS, 

1843, livro 1, p. 31) 

O mesmo Alves Branco apresentava, em seguida, o que dizia serem “as bases que 

todos desejam” da nova política de comércio exterior:  

Sabemos que o nosso país é agrícola; igualmente sabemos o estado em que se 

acha entre nós a lavoura: logo a principal vantagem para o país será achar 

mercados para nossos gêneros. (idem, p. 52) 

A esse respeito, dava um exemplo concreto das consequências da falsa 

reciprocidade, apontando para a concorrência favorecida desfrutada pelas possessões 

britânicas no acesso ao mercado consumidor de sua metrópole: 

O café do Brasil, sendo preparado pelo modo por que o é nas colônias inglesas, 

entra hoje em Inglaterra; mas paga por cada libra 327 réis de direitos. [...] Veja, 

pois, V. Ex. se isto é favorecer o consumo dos nossos gêneros. (ibidem) 

Nos apartes feitos ao senador e em discursos posteriores, ninguém apresentou 

discordância em relação a esses pontos, revelando anuência. Alguns dos senadores 

argumentaram no mesmo sentido de Alves Branco; destes, particularmente reveladores 

são alguns críticos severos dos tratados que, embora se queixassem das suas 

consequências comerciais, faziam questão de minimizar o aspecto fiscal. Vergueiro, que 

considerava os tratados “desastrosos para o país”, comentava: 

Eu tenho ouvido há anos, mas principalmente de certo tempo para cá, 

atacarem-se os tratados pelo lado que me parecia que não deveriam ser 
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atacados, que é pelo lado das finanças: acho que por este lado os tratados não 

têm sido tão danosos, e que o lado péssimo é terem eles obrigado o Brasil a dar 

consumo às mercadorias inglesas, por exemplo, e permitir que a Inglaterra feche 

seus portos aos nossos gêneros. (idem, p. 96) 

Como era de se esperar, tendo em vista a situação do Tesouro, as preocupações 

fiscais estavam muito presentes. Cumpre observar, porém, que as dificuldades nesse 

campo eram geralmente atribuídas a descontroles nas despesas: apontava-se 

frequentemente para o custo dos conflitos provinciais ou para a falta de austeridade do 

governo. Nos debates sobre o assunto travados nos meses anteriores à discussão do 

orçamento – e da afirmação, por meio deste, de uma política protecionista – as limitações 

da receita tiveram importância secundária e foram geralmente atribuídas a impactos 

temporários das revoltas provinciais sobre a arrecadação, não a restrições decorrentes dos 

tratados. Ao contrário, Vergueiro afirmava: 

Eu tenho visto uma tal desenvolvida tendência para gastar dinheiro [...]. Noto que 

em todos os anos há um acréscimo de renda, mas quando se vê, por exemplo, que 

esse acréscimo é como dez, aumenta-se logo a cifra da despesa como quarenta 

[...] 

[...] sairemos nós dos embaraços em que nos achamos pelos aumentos dos 

impostos de importação? Creio que não, porque logo que se aumentar essa 

renda, aumenta-se também a despesa, e assim sempre haverá déficit. Portanto, 

não é por este lado que eu faço oposição aos tratados [...]. (idem, p. 97) 

O senador Paula Sousa, liberal e oposicionista como Vergueiro, criticava a 

prodigalidade do governo com ainda mais dureza: 

Nunca houve desperdício de dinheiros públicos como agora: apelo para os 

orçamentos passados e presentes. As desordens cooperam para algum aumento, 

mas, deduzindo-se o que com elas se gastou, veja-se ainda assim que excesso 

horroroso de despesa. 

[...] onde se viu que se dessem ajudas de custo de ida e volta a deputados que 

nunca saíram do Rio de Janeiro? [...] Veja-se quantos contos de réis dissipados! 

(idem, p. 177)
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Os conservadores governistas enfatizavam as rebeliões provinciais como causas 

do déficit, embora também reconhecessem a necessidade de “severa economia em todos 

os ramos da administração” (idem, p 178)30. O mais eloquente na defesa do governo era 

Vasconcelos. É notável que, mesmo em sua tentativa de justificar o déficit, o senador não 

apontava para as restrições à receita impostas pelos tratados. A sua explicação estava nas 

sucessivas “desgraças” que se abatiam sobre o país: 

Sobrevém a guerra civil do Pará que absorvia grande porção das rendas, 

sobrevém a guerra do Rio Grande do Sul que tem consumido ao estado quatro a 

cinco mil contos por ano; sobrevém a guerra da Bahia, a guerra do Maranhão, a 

guerra civil dos Cabanos, a guerra civil chamada de Pinto Madeira; e todas essas 

guerras produzem aumento considerável de despesa, redução de receita em 

algumas províncias, e até supressão total dela e daqui a necessidade de serem 

auxiliadas pelo tesouro geral! Como pode, pois deixar de aumentar o déficit, 

se as nossas desgraças vão também aumentando!? (1843, livro 4, pp. 28-30)
 

Assim, mesmo entre os governistas, a contingência extraordinária de gastos 

militares excessivos e de queda na arrecadação em decorrência das rebeliões, por um lado, 

e “uma tal desenvolvida tendência para gastar dinheiro”, por outro, eram apontadas como 

as grandes responsáveis pelo déficit. Vale notar, por sinal, que essa percepção é 

corroborada pelos dados já vistos acima: a grande maior parte da evolução positiva das 

contas do governo, verificada em 1844-45, se explica pela queda significativa das 

despesas, muito mais do que pelo aumento da receita. Essa queda coincide com o fim da 

Farroupilha e das revoltas liberais de 1842-43. 

Sobre a receita pública e as alternativas para elevá-la, alguns dos debates mais 

reveladores são travados na Câmara dos Deputados por ocasião da votação do orçamento 

em 1843, o último antes da elevação das tarifas alfandegárias. No projeto de lei aprovado 

na Câmara, tinha-se previsto a criação de alguns novos impostos para preencher o déficit, 

os quais deveriam incidir sobre bens de luxo e rendimentos das classes mais abastadas. 

No entanto, tais propostas foram rejeitadas pelo Senado que, ao mesmo tempo, as 

substituiu parcialmente pela elevação de outros impostos incidentes sobre a atividade 

econômica e as classes populares. 

 

30. Fala do senador Carneiro Leão. 
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Essa alteração pelo Senado provocou indignação dos deputados, tanto por ter sido 

percebida como uma usurpação de suas prerrogativas constitucionais (a iniciativa 

privativa em matéria de impostos), quanto por ter impedido uma solução equitativa para 

as necessidades fiscais. Pereira da Silva foi o primeiro a se manifestar a respeito: 

A Câmara reconheceu que havia necessidade de criar novos impostos a fim de 

equilibrar a receita com a despesa e preencher o déficit que anualmente aparece 

nos orçamentos. Por um espírito verdadeiramente financeiro julgou que devia 

também impor sobre os objetos de luxo; e que se era preciso impor sobre a 

população pobre para ocorrer às despesas do Estado, era também preciso que a 

população rica carregasse pela sua parte, [...] e estabeleceu por isso o imposto 

sobre as seges e carros de luxo particular, imposto este adotado por todas as 

nações da Europa [...]. Não quero entrar no exame dos motivos que teve o 

Senado para esta rejeição; a Câmara dos Deputados porém por honra pública 

deve sustentar o que fez [...]. (ACD, Sessão em 13 de outubro de 1843, p. 371) 

 Logo adiante, descumprindo o propósito de “não entrar no exame” dos motivos 

do Senado, disse o deputado: 

[O] imposto de ancoragem, tudo foi aumentado; criou-se o imposto do selo, que 

tanto pesa sobre o comércio e a lavoura; o Senado sustentou todos estes 

impostos, e entretanto rejeitou o imposto das seges e aqueles que pesavam 

particularmente sobre os senadores, como o dos subsídios, acumulações e 

pensões durante as sessões legislativas. Diga-se ao menos ao público que se 

obrigamos o povo a fazer sacrifícios começamos por nossa casa o exemplo [...]. 

(ibidem) 

 

 O deputado Souza Martins votou pela rejeição da alteração feita pelo Senado e foi 

ainda mais incisivo nas suas críticas aos senadores. Embora defendesse o aumento de 

impostos, o deputado também fez observações interessantes sobre a criação desenfreada 

de despesas, ecoando os senadores Vergueiro e Paula Sousa: 

[O]s membros do corpo legislativo têm sido sempre muito condescendentes 

na criação de novas despesas, e esta condescendência provém em parte de que 

eles não sofrem tanto, como o resto da população, as consequências de tais 

larguezas; os impostos se aumentam; emite-se papel moeda; contrai-se novas 

dívidas; mas os representantes da nação se conservam em sua posição brilhante. 

[...] [D]esfrutam grandes ordenados e subsídios, recusam ceder a décima 
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parte de seus subsídios para as urgências do Estado [...]. Não querem pagar 

impostos sobre seges, porque eles andam em seges, nem sobre africanos 

livres, de que alguns têm grande copia; não querem proibir as acumulações, 

porque muitos acumulam três e quatro ordenados e tenças; entretanto 

impostos sobre a população, sobre os lavradores, sobre os mercadores e todas as 

outras classes. Eis o que se há de dizer… (idem, p. 388) 

Diversos outros deputados manifestaram plena concordância com as críticas e 

votaram pela rejeição da emenda do Senado, que implicaria reiniciar a discussão do 

projeto e enviá-lo novamente para votação naquela casa. No entanto, diante do prazo 

exíguo para a aprovação do projeto, a maioria optou por aceitá-la, evitando o risco de o 

país ficar sem orçamento. Foi essa a posição de Rodrigues Torres: 

Deploro que o Senado tivesse rejeitado algumas disposições do projeto, mas 

entendo também que pode dar-se o caso de a Câmara prolongar a discussão do 

orçamento, e tornar-se impossível que ele possa ser aprovado. E como o mal de 

ficarmos sem lei do orçamento é muito maior do que os males que podem 

resultar da adoção de uma ou outra emenda, entendo que nos devemos 

resignar a votar pelas alterações do Senado, algumas das quais eu não 

aprovaria se entendesse que temos tínhamos tempo [...]. (idem, p. 390) 

Feita essa intervenção, a emenda foi posta em votação e aprovada. Sendo assim, 

o orçamento deixou de ter a previsão dos novos impostos inicialmente propostos pela 

Câmara dos Deputados. 

No entanto, também no Senado havia quem propusesse outras alternativas para 

resolver o problema fiscal. Paula Sousa, opositor da doutrina protecionista e bastante 

sensível ao déficit, reconhecia a necessidade de aumentar as receitas, mas criticava 

duramente o sistema tributário vigente e a preponderância, neles, dos direitos 

alfandegários, principalmente depois da aprovação de uma nova elevação desses 

mesmos direitos: 

[...] não há quem tenha conhecimento de matérias econômicas e financeiras que 

não conheça que o sistema de impostos no Brasil parece de selvagens; [...] os 

novos impostos que se criaram agravam muito mais o mal que existia: todos eles 

vão recair nas únicas fontes de renda que temos, que já estão mais estéreis que 

nunca, e a nossa agricultura fica absolutamente estragada: o comércio, que já era 

pouco, [...] há de diminuir muito [...]. (AS, 1843, livro 9, p. 104.) 
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 Para ele, o Parlamento deveria aproveitar a ocasião do término das vigências dos 

tratados para se concentrar em uma ampla reforma tributária que modernizasse o sistema, 

tornando-o “digno do estado da ciência”; concretamente, defendia que se aumentasse a 

importância relativa dos impostos diretos e especialmente da tributação sobre a renda. 

Como bom "luzia" que era, também pretendia fortalecer os interesses fiscais das 

Províncias em relação ao Governo Geral – o único que arrecadava direitos alfandegários. 

Só após uma reforma que atendesse a esses requisitos o senador aceitaria discutir uma 

elevação das tarifas alfandegárias. 

Cumpre também notar que a possibilidade de aumentar a receita por meio de uma 

elevação dos direitos de importação, quando abordada no debate, muitas vezes o era com 

o intuito de reforçar argumentos de cunho protecionista ou comercial, apontando para 

esse possível aumento receita como uma oportunidade de reduzir outros impostos para 

fins de criar incentivos econômicos – isto é, substituindo uma receita por outra, 

exatamente como Alves Branco fez em sua reforma. É interessante a argumentação de 

Souza Martins nesse sentido, justamente quando procurava convencer outro deputado da 

conveniência de promover uma alta expressiva de direitos sobre produtos acabados: 

[D]esconhece o nobre deputado a vantagem de termos uma receita considerável, 

arrecadada exclusivamente sobre o comércio estrangeiro? Não considera que 

com estes 200:000$ de acréscimo de renda podemos isentar de direitos os 

gêneros que servem de matéria-prima à construção dos navios, como cobre 

de forro, brins, lonas, instrumentos náuticos, mastros, cordoalhas, etc.? Não 

considera que podemos com a receita deste direito diferencial dar prêmios aos 

nossos construtores, como o nobre deputado quer no seu projeto sem gravar em 

nada a indústria nacional? (ACD, sessão em 23 de abril de 1845, p. 779) 

 Por tudo o que vimos neste capítulo, parece-nos que seria um grande equívoco 

considerar que o debate sobre a reforma das tarifas das alfândegas foi totalmente 

condicionado pelas necessidades fiscais, como se o governo estivesse em uma situação 

desesperadora e não dispusesse de alternativas para preencher o seu déficit. Tal 

diagnóstico seria, no mínimo, exagerado, sem respaldo na evidência quantitativa, nos 

debates parlamentares e no relatório ministerial de Alves Branco.  

De fato, a experiência de Regência já havia demonstrado a existência de 

alternativas. Também no debate parlamentar foram aventadas algumas, e mesmo os 

parlamentares governistas – que tinham todo o interesse em isentar o governo de 
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responsabilidades pela penúria fiscal – não apelavam principalmente para os tratados 

como causas dessas dificuldades, e sim para outros problemas, de ordem conjuntural, que 

pesavam simultaneamente sobre as receitas e despesas do orçamento. Por fim, também 

as decisões tomadas por Alves Branco no bojo de sua reforma e as suas justificativas 

revelam considerações muito mais amplas do que o interesse fiscal. 

Essa nos parece uma conclusão de grande importância, pois se considerássemos, 

erroneamente, que o governo brasileiro tinha uma dependência invencível dos impostos 

de importação e não via alternativas para resolver as suas dificuldades financeiras, 

correríamos o risco de não dar a devida atenção à complexidade da economia política e 

dos meandros da reforma das tarifas das alfândegas concluída em 1844, tanto no aspecto 

fiscal quanto no aspecto protecionista. Nos próximos capítulos, veremos em maior 

detalhe o aspecto protecionista, mostrando a diversidade de posições que se manifestaram 

nesse debate – diversidade essa que só foi possível porque a margem de manobra do 

governo, em matéria fiscal, era maior do que uma leitura superficial do problema poderia 

nos levar a pensar. 

Não pretendemos, com isso, negar a importância do aspecto fiscal para a reforma, 

tampouco negar que o governo que a levou a cabo tivesse o interesse de aumentar a 

receita. O próprio Alves Branco declarou entre as suas primeiras preocupações a de 

“preencher o déficit do tesouro”. De fato, veremos nos capítulos seguintes que o 

antagonismo entre uma perspectiva mais fiscalista da política alfandegária, triunfante nas 

tarifas Alves Branco, e uma perspectiva mais protecionista, sob a qual a revisão das tarifas 

havia sido iniciada, mas não prosperou, foi causa de alguns dos mais duros embates 

ocorridos no Senado nos anos de 1840. No entanto, reiteramos: esse antagonismo só foi 

possível porque as possibilidades da política alfandegária não estavam rigidamente 

delimitadas pelas necessidades fiscais, admitindo posições muito distintas, mas 

igualmente factíveis. 

Como já argumentamos, a preponderância da receita do imposto sobre as 

importações não era uma inevitabilidade técnica, mas envolvia uma boa dose de escolha 

política. Não obstante, a história comparada dos países nos mostra que essa 

preponderância tampouco era uma idiossincrasia brasileira; seguia de perto etapas 

semelhantes atravessadas por quase todos os Estados europeus durante os seus processos 

de transição para um tax state (CARDOSO e LAINS, 2012). 

Parece-nos que a grande divergência do caso brasileiro, em relação a essas outras 

experiências, está no fato de o crescimento dos direitos alfandegários não ter sido 
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acompanhado por uma progressiva expansão da tributação direta, incidente sobre a renda 

e a propriedade, tal como se viu ocorrer, ao longo do século XIX, até mesmo em países 

muito atrasados como Portugal (idem, cap. 9.). No Brasil império, a tributação da 

propriedade teve baixíssima efetividade – e uma das consequências disso, já apontada, 

foi a penúria financeira crônica das Províncias. A introdução de um imposto direto sobre 

a renda, por sua vez, apesar de ter sido objeto de algumas tentativas incipientes ao longo 

do Império, jamais chegou a ser seriamente deliberada nos órgãos legislativos (DEVEZA, 

1971). De fato, vimos neste capítulo como até mesmo uma tímida tentativa de tributar 

bens de luxo, por parte da Câmara dos Deputados, foi prontamente rechaçada pelo 

Senado, mesmo o país se encontrando em uma situação fiscal delicada. 

Por esses motivos, a grande ênfase na tributação das alfândegas – que, no modelo 

histórico de Hinrich (1966, p. 99) deveria ser uma etapa primitiva e relativamente breve 

da criação de um tax state – acabou permanecendo, no Brasil, praticamente intacta no 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Essa persistência revela, sem dúvida, 

uma forte dependência do imposto de importação – dependência que, no entanto, não 

decorria de imperativos técnicos, mas foi politicamente construída, como 

argumentamos acima. 

Tamanha dependência também pode ser interpretada como uma manifestação do 

delicado equilíbrio de forças entre os interesses dos poderes central, provincial e das elites 

proprietárias que sustentavam econômica e politicamente o Império. Como afirma Costa: 

A elevação das tarifas alfandegárias que se realizou a partir de 1844 [...] parece 

ter tido papel importante na composição de interesses entre o centro e as elites 

proprietárias. A elevação das tarifas empurrava “para fora” e “para baixo” os 

custos da máquina pública, sobretudo para os centros urbanos consumidores de 

bens importados. (COSTA, 2020, p. 219) 

 Considerada desta perspectiva, a reforma de Alves Branco foi uma etapa do longo 

processo por meio do qual se consolidou, no Brasil, um arranjo tributário marcado pela 

centralização fiscal e pela prevalência da tributação indireta e regressiva, incidente sobre 

o consumo e a circulação de mercadorias (SCACCHETTI, 2019; RAMOS, 2018).  

As circunstâncias da aprovação de tal reforma elucidam aspectos da economia 

política por trás desse arranjo e ajudam a explicar a sua longa persistência. Ela se realizou 

num momento em que o grande desafio enfrentado pela classe política era a consolidação 

da autoridade da monarquia sediada no Rio de Janeiro sobre todo o território da antiga 
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América Portuguesa, debelando contestações e projetos alternativos ainda presentes. 

Nesse momento, era natural que a fiscalidade – face extrativa do Estado e palco 

privilegiado das tensões entre governantes e governados – refletisse a busca pelo delicado 

equilíbrio entre coerção e persuasão estabelecido reciprocamente entre Governo Geral e 

elites proprietárias, ao qual já nos referimos anteriormente.  

A extensão e a heterogeneidade do território sobre o qual o nascente Império 

brasileiro reclamava soberania criavam dificuldades adicionais à obtenção desse 

equilíbrio. Pois, por um lado, impunham a necessidade de uma grande concentração de 

poder no centro político – suficiente para sufocar contestações separatistas, dar 

efetividade ao monopólio da coerção legítima, e assegurar a soberania externa 

(CARVALHO, 2014, parte 1, cap. 4). Por outro lado, tornavam mais desafiadora a 

legitimação da autoridade desse Império perante as suas mais diversas e longínquas 

Províncias, cada uma com seus interesses peculiares. Essa circunstância tornava o sistema 

político especialmente sensível aos interesses comuns a todas as diversas elites regionais 

e locais do país – interesses determinados, sobretudo, pela presença dominante do 

trabalho escravo e da grande propriedade rural empregados na produção de gêneros 

coloniais, elementos comuns a todas as regiões do Brasil. 

Alves Branco contribuiu para a consolidação desse Estado e para a composição 

de interesses entre os diversos atores políticos dos setores público e privado. Fê-lo por 

meio da criação de um sistema tributário que dava sólidas bases fiscais ao Governo Geral 

sem, com isso, onerar excessivamente as classes proprietárias que lhe davam sustentação 

econômica e legitimidade social. Com essa sua atuação, também cristalizou um modelo 

fiscal centralizado, no qual a União detinha competências muito mais efetivas e amplas, 

na prática, do que as Províncias. 

 Quanto a essas últimas, as muitas dificuldades que enfrentavam para se sustentar 

com os recursos obtidos dentro dos limites das suas competências tributárias, mesmo após 

a reforma da tributação de escravos feita por Alves Branco – circunstância que as levava 

a invadir frequentemente a esfera da União e a demandar recorrentes socorros financeiros 

dela –, sugere a presença de uma obstrução política que impedia a cobrança adequada dos 

tributos incidentes sobre a propriedade, que compunham o maior número dos que estavam 

sob sua competência. Tal obstrução se explica pela mesma composição de interesses entre 

o Estado e as classes proprietárias, pois essas, valendo-se da representação política 

ampliada que conquistaram com a criação das Assembleias Provinciais pelo Ato 

Adicional, asseguravam a adequação da fiscalidade provincial aos seus interesses. 
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De fato, a força da obstrução política à tributação da propriedade era grande, e 

pode ser inferida do longo debate sobre o projeto de Lei de Terras. Apesar da mobilização 

e das negociações feitas pelos sucessivos gabinetes, o Governo Geral foi incapaz de 

aprovar um dos aspectos mais importantes para a efetividade do projeto: o imposto 

territorial. Prevaleceu o “veto dos barões”, na expressão de José Murilo de Carvalho 

(CARVALHO, 2014, parte II, cap. 3). Em virtude desse “veto”, que podemos supor ainda 

mais inflexível na esfera provincial, os governos das Províncias não tinham alternativa 

senão lançar o seu ônus fiscal sobre a circulação de bens, as exportações e, até mesmo – 

numa exorbitância explícita de suas competências constitucionais –, as importações. 

Parece-nos, assim, que recorrer a qualquer alternativa, mesmo inconstitucional, era mais 

fácil, politicamente, do que tributar a propriedade. 

 Nesse sentido, talvez houvesse certo irrealismo por parte do visconde de Uruguai 

quando propunha um diagnóstico das causas daquele caótico sistema fiscal, “provisório 

convertido em definitivo”, e das crises recorrentes que levavam as Províncias a serem 

sempre socorridas pela União. Talvez esse arranjo não decorresse da falta de estudos e da 

“impaciência progressista”, como ele pensava, mas, ao contrário, de um equilíbrio de 

forças no qual prevaleciam interesses fundamentalmente conservadores. Esse equilíbrio 

exigia, por um lado, a manutenção de uma esfera política e administrativa nas Províncias 

com considerável autonomia, necessária para a legitimidade e a unidade do Império; por 

outro, recomendava uma tributação difusa, indireta e regressiva, que fosse capaz de 

conciliar as necessidades fiscais do Estado com os interesses dos grandes proprietários, 

de cujo apoio político dependia para sobreviver. 

Ao que tudo indica, a maneira mais fácil de obter essa conciliação era 

concentrando as receitas tributárias nas alfândegas e, portanto, na União, a quem 

necessariamente incumbia esses impostos com exclusividade – como reconheciam, ao 

menos desde o Ato Adicional, até mesmo apaixonados federalistas como Tavares 

Bastos31. O socorro financeiro recorrente às Províncias pode ser interpretado como o outro 

lado dessa mesma moeda, um corolário do mesmo pacto político, pois era necessário 

compatibilizar a concentração de receitas na União com a manutenção dos aspectos 

federativos do Ato Adicional, sem os quais as elites provinciais não veriam seus interesses 

 

31. “Há porventura uma regra absoluta, um critério seguro para definir em todos os casos o caráter 
nacional ou local de certos impostos? O de importação, por exemplo, tem evidentemente o cunho dos 
interesses comuns do país inteiro, [...] porquanto recai sobre o comércio externo, assunto superior a 
competência dos governos particulares. ” In: BASTOS, 1870. pp. 339-340. 
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contemplados pelas instituições políticas vigentes e não teriam razões para aderir ao 

Estado imperial, podendo optar pela secessão. 
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Segunda parte – O protecionismo no debate parlamentar 

Capítulo 4 – As indústrias naval e bélica na consolidação 

do Estado 

Nos dois capítulos anteriores, abordamos diferentes facetas da problemática da 

construção do Estado nacional brasileiro nos primeiros decênios da sua independência. 

Assumimos, por assim dizer, uma perspectiva historiográfica centralizada no Estado, 

dedicada à análise de seu processo de formação e consolidação. Fomos levados à adoção 

dessa perspectiva por nossa leitura das fontes primárias, nas quais essa problemática 

também se nos afigura como central. De fato, os principais temas presentes no debate 

político brasileiro da década de 1840 refletem, em seu conjunto, um grande esforço da 

classe política para a obtenção das condições necessárias à consolidação da soberania 

interna e externa do novo Estado, ainda percebida como frágil. Também os debates sobre 

os rumos da política alfandegária, ocorridos na mesma época e no mesmo ambiente, 

foram condicionados por esse esforço de consolidação. 

Devemos notar que a expiração dos tratados comerciais, por si mesma, pode ser 

considerada um marco importante para a consolidação dessa soberania, uma vez que deu 

aos governantes brasileiros, pela primeira vez, o controle sobre um instrumento central 

das políticas externa e fiscal do país: as tarifas das alfândegas. Além disso, o fato de tal 

instrumento ter sido disponibilizado, oportunamente, quando a “acumulação primitiva de 

poder” – para usar a expressão feliz de José Murilo de Carvalho (2014) – adentrava a sua 

última etapa, na esteira da centralização política promovida pelo regresso conservador, 

tornava quase inevitável que ele fosse, também, utilizado em favor dessa acumulação. 

Realmente, a nosso ver, o protecionismo alfandegário, nas suas diferentes 

manifestações, foi determinado pelas necessidades da consolidação do poder e da 

soberania nacionais. Neste capítulo, exploraremos sua vinculação à mais básica e 

indispensável dessas necessidades: a obtenção de instrumentos de dissuasão e defesa, no 

âmbito externo, e de exercício do monopólio da coerção legítima, no âmbito interno. Em 

uma palavra, de força militar, capaz de repelir ameaças internas e externas à soberania. 

De fato, em diversos debates parlamentares sobre temas tão diversos quando o advento 

de novas tecnologias bélicas, as relações com os países vizinhos, a Farroupilha e os 

orçamentos das forças armadas, parlamentares exprimiam preocupação com a falta de 
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autonomia do país em setores industriais considerados estratégicos, ou até mesmo vitais, 

de um ponto de vista militar. Mas demonstravam, também, uma lúcida consciência de 

que essa força, por si mesma, não seria suficiente para assegurar plenamente a soberania 

em sua dimensão interna. Essa dimensão exigia, também, uma efetiva integração social 

e econômica das diferentes regiões do extenso território do país, sem a qual a sua 

inegociável unidade – um “dogma político”, nas palavras um jurisconsulto conservador 

daquela época32 – acabaria por revelar-se uma flagrante e insustentável ficção. 

Podemos dizer que eram estes, pois, os dois grandes objetivos que inspiravam, de 

uma forma ou de outra, a defesa do protecionismo: desenvolver as capacidades 

bélicas/dissuasórias do Estado e integrar as populações e territórios isolados do país em 

uma mesma comunidade econômica. Assim, não deveria surpreender que, na definição 

das prioridades da política protecionista, se destacasse um setor que contribuía 

simultaneamente para o atendimento de ambos os objetivos: a indústria naval. 

Não seria exagero dizer que a problemática de consolidação da soberania e da 

unidade nacionais se relacionava ao tema da navegação por uma imposição da geografia. 

Tal imposição se dava, em primeiro lugar, pela extensão do litoral atlântico brasileiro, no 

qual se situavam a capital do país e a grande maioria de sua população, fazendo da 

marinha de guerra a peça central e indispensável de qualquer capacidade de defesa do 

país contra potenciais agressores externos. Manifestava-se, também, no fato de as maiores 

dificuldades enfrentadas para a consolidação da soberania e da unidade do país – seja na 

definição das suas fronteiras, na relação com os seus vizinhos, na afirmação do monopólio 

da violência ou na integração efetiva de territórios longínquos e despovoados –, 

localizarem-se, quase sempre, nas duas grandes bacias hidrográficas que conformavam 

os limites do seu espaço geográfico: a Amazônica e a Platina. 

Na percepção da classe política, eram dramáticas as dificuldades enfrentadas para 

a criação e manutenção de uma marinha de guerra capaz de defender os interesses e a 

soberania do Brasil no seu extenso litoral e nas duas bacias fluviais acima referidas. No 

âmbito doméstico, essa percepção de fraqueza e dificuldade era reforçada pela 

experiência recente das graves revoltas ocorridas em regiões interioranas, sobretudo no 

Norte do país, só a muito custo reprimidas pelo governo imperial. Para prevenir novas 

 

32. Referimo-nos a José António Pimenta Bueno, o marquês de São Vicente. Militante do partido 
conservador, Bueno foi magistrado, senador, conselheiro de Estado e diversas vezes ministro e presidente 
de Província. A expressão citada está em BUENO, 1857, p. 21 
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revoltas, não menos valiosa do que a marinha de guerra era a navegação civil, pois o 

desenvolvimento das comunicações e a interiorização do comércio, sobretudo nas regiões 

distantes do Norte e do Mato Grosso, poderia avançar rapidamente por meio do 

incremento do tráfego dos seus grandes rios – verdadeiras “estradas naturais”, 

especialmente úteis em territórios de tão difícil penetração terrestre –, acabando, assim, 

com o perigoso isolamento em que viviam as populações dessas regiões.  

Uma navegação civil suficientemente desenvolvida também era vista como 

requisito indispensável da própria marinha de guerra – sobretudo por criar uma 

marinhagem preparada e passível de ser recrutada para fins militares. No entanto, parecia 

impossível desenvolver essa navegação sem que houvesse, localmente, estaleiros e 

fornecedores de peças e serviços de manutenção para os navios, além de uma efetiva 

proteção, por parte do governo, ao comércio feito com navios nacionais. Assim, tanto a 

soberania externa quanto a interna exigiam, aos olhos dos políticos, o desenvolvimento 

de uma indústria naval para se consolidarem, figurando as tarifas alfandegárias como o 

instrumento mais conveniente e oportuno para promovê-lo33. 

Cumpre ressaltar que raciocínio semelhante era aplicado, ainda que com menor 

ênfase, à indústria bélica de modo geral. Isso não surpreende, pois, de fato, precisamos 

considerar que em meados do século XIX o estado da arte da tecnologia bélica já havia 

sido profundamente transformado pelas inovações da Revolução Industrial, tornando 

difícil a manutenção de forças armadas modernas e regulares por um país completamente 

agrícola. Os debates parlamentares mostram que a própria experiência brasileira indicava 

ser muito custosa a dependência absoluta de equipamentos militares importados e a 

inexistência de uma base industrial capaz de lhes dar manutenção, tanto do ponto de vista 

estritamente fiscal, quanto considerando o seu impacto comercial.  

Já vimos, no capítulo 3, as preocupações do ministro Alves Branco com o 

desenvolvimento da navegação nacional, invocadas por ele como justificava para alguns 

aspectos da sua reforma tributária, que buscava tornar o sistema fiscal, como um todo, 

mais favorável a ela. Neste capítulo, veremos, em maior detalhe, as considerações de 

cunho explicitamente protecionista que pesaram no debate parlamentar e, provavelmente, 

influenciaram algumas opções tomadas pelo ministro a esse respeito. 

 

33. Por soberania externa, entendemos a definição das fronteiras delimitando o território sob a jurisdição 
de um determinado Estado soberano, de forma reconhecida e respeitada pelos demais Estados. Por 
soberania interna, entende-se o exercício efetivo do monopólio da violência legítima no interior desse 
mesmo território. 
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Alves Branco foi além da proteção à indústria naval e também procurou atender 

a outras necessidades da indústria bélica em sua pauta – embora tenha ficado muito aquém 

das diretrizes fortemente protecionistas estabelecidas pelo governo anterior, como 

veremos à frente. A pólvora importada, por exemplo, foi tarifada em 40%, enquanto o 

salitre necessário para a sua fabricação foi tarifado em 25%, o que implicava um incentivo 

de 5% em relação à tarifa geral (30%) (cf. Decreto nº 376 de 1844, arts. 4º e 5º). No 

entanto, a preponderância absoluta da indústria naval, tanto nas tarifas quanto nos debates 

parlamentares, justifica que comecemos nossa análise por ela.  

Cumpre notar que não era apenas nas tarifas alfandegárias que a importância dada 

aos setores naval e bélico se manifestava. De fato, já foi observado o grande peso das 

despesas com a navegação a vapor nos orçamentos do governo central nas décadas de 

1840 e 1850, quando respondia por entre cerca de 20% e 30% dos investimentos, caindo 

progressivamente nas décadas seguintes, quando foi sendo substituído pelas ferrovias 

(CARVALHO, 2014, p. 278). Para darmos a esses números a sua real dimensão, devemos 

considerar que contemplam apenas os investimentos na navegação para fins civis, sem 

considerar as despesas consignadas no orçamento do Ministério da Marinha, o segundo 

maior dentre todas as pastas, inferior apenas ao da Guerra. Conjuntamente, os dois 

ministérios militares atendiam por 60% das despesas primárias e 47% das despesas totais 

na proposta orçamentária apresentada por Alves Branco para o ano de 1845 (RMF, 1844, 

p. 6)34. Consideramos isso de suma importância para a compreensão das prioridades dos 

atores políticos daquele momento, pois, independente da retórica por eles adotada, era 

por meio das decisões alocativas do orçamento que revelavam concretamente as suas 

prioridades, sobretudo naquele momento de forte restrição orçamentária, que impunha 

elevados custos de oportunidade às decisões. 

É também José Murilo de Carvalho quem nos sugere a melhor forma de interpretar 

essa alocação de gastos, ao observar que “o Estado [...] preocupava-se no início 

fundamentalmente com sua própria organização e com o estabelecimento de um grau 

mínimo de controle sobre o país, inclusive pela supressão de rebeliões internas” (idem, p. 

274). Os discursos parlamentares que veremos neste capítulo contribuem para elucidar as 

considerações inspiradoras de semelhante alocação de recursos, revelando, também, a sua 

 

34. Os ministérios da Guerra e da Marinha eram o primeiro e o segundo maior caso se considere apenas 
as despesas primárias, como nos parece mais apropriado. Incluindo no cálculo as despesas com o 
refinanciamento e serviço das dívidas interna e externa, o Ministério da Fazenda passa a ser o de maior 
orçamento, caindo então o da Guerra para segundo e o da Marinha para o terceiro lugar. 



  

107 
 

íntima relação com a adoção de novas tarifas alfandegárias, sobretudo em relação à 

indústria naval. Permitem-nos identificar, assim, a formulação de uma verdadeira política 

de Estado para o estímulo à navegação nacional, na qual os aspectos fiscais e industriais 

caminhavam juntos e se complementavam. 

Para a justificação dessa política, contribuía a ideologia, característica do tempo 

saquarema, que atribuía ao governo central a responsabilidade de difundir a “civilização” 

e a “ordem” pelo território esparsamente povoado do país (MATTOS, 1987). Essa 

ideologia se desdobrava na preocupação com o desenvolvimento dos transportes e das 

comunicações, necessários para estender o raio de ação do governo central até os rincões 

mais distantes do território e, assim, dar efetividade à centralização política. É o que 

reconhecia o visconde de Uruguai, quando, ao listar os “agentes da centralização”, 

mencionava instituições como o Supremo Tribunal de Justiça e a Igreja, mas também 

agentes “materiais”, dentre os quais destacava a navegação a vapor, as estradas, os 

telégrafos e os caminhos de ferro (URUGUAI, 1862, Tomo II, p. 176).  

Mesmo políticos de outras correntes, adeptos de um desenho institucional 

diferente para o Império, concordavam sobre a importância dos agentes “materiais” da 

centralização, pois compartilhavam da preocupação conservadora com o isolamento das 

populações do interior. Era o caso de Holanda Cavalcanti. Embora se opusesse aos 

conservadores e fosse, de modo geral, um simpatizante do liberalismo econômico, abria 

uma exceção em matéria de transportes, especialmente a navegação interiorana, 

postulando uma firme atuação do Estado no setor. Ao justificar esse seu posicionamento, 

usava a mesma linguagem dos saquaremas, propugnando o que considerava ser “a 

verdadeira centralização”: 

É necessário cuidar das nossas comunicações internas, é necessário aproximar as 

nossas distâncias. Isto é que seria centralizar; a verdadeira centralização 

depende da facilidade de comunicações. Então a ação do governo apareceria 

em todos os pontos do império; não poderia mais temer desordens que, 

principiando pequenas, podem se tornar muito grandes e fatais, pelas dificuldades 

que porventura o governo tenha de ocorrer com o remédio pronto, logo que elas 

aparecem. (AS, 1843, livro 3, pp. 418-419) 

Além dessas considerações domésticas, pesava, também, a preocupação 

geopolítica de precaver-se contra a “cobiça” imperialista – mormente em relação à Bacia 

Amazônica – e de assegurar meios materiais para exercer uma hegemonia na bacia do 
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Rio da Prata. Também nesse aspecto, ideologia e pragmatismo concorriam para forjar um 

consenso político em torno da necessidade de fortalecer a marinha de guerra e de 

promover o desenvolvimento das rotas interioranas de comércio fluvial e, com elas, o 

povoamento nas fozes e margens dos grandes rios, assegurando a posse brasileira dos 

territórios por eles banhados. 

No início da década de 1840, desenrolava-se, ao Norte, a chamada Questão do 

Pirara, agravada pelas agitações políticas ocorridas no Pará, das quais a Grã-Bretanha se 

aproveitara para ampliar sua ocupação do território contestado35. Esse e outros conflitos 

faziam com que a preocupação com a cobiça estrangeira em relação à Amazônia fosse 

agudamente sentida. Um dos seus principais vocalizadores era o senador Bernardo Pereira 

de Vasconcelos: 

[A] política sentimental nunca foi do gosto, nem do uso da Inglaterra. [...] Há 

pouco acaba de invadir a parte da costa de Cumana pertencente à Venezuela [...] 

e já estabeleceu povoação na foz do Orenoco, assenhorando-se assim da 

navegação de um dos maiores rios do mundo. 

Mas restava-lhe o majestoso Amazonas, o mais considerável rio do mundo e 

o que se comunica com os mais vastos e férteis territórios [...]. As folhas 

inglesas não ocultam o pérfido pensamento de seu governo; elas asseveram que 

o Amazonas deve pertencer à Inglaterra, porque, segundo os seus princípios de 

economia política, os instrumentos de produção pertencem a quem deles sabe 

usar. [...] [T]udo nos anuncia que a cobiça do governo inglês quer saciar-se por 

algum tempo no Amazonas, quer levantar ali uma nova Calcutá ainda mais 

majestosa que a do Indostão!!! (AS, livro 6, pp. 11-12) 

Souza Franco, então presidente da Província do Pará, também se mostrava atento 

a esse tipo de ameaça, apontando os diversos papéis que a navegação fluvial e a 

interiorização econômica teriam a desempenhar na consolidação interna e externa da 

autoridade do Estado. O contexto de sua fala, contudo, era outro, embora semelhante. 

Debatia-se, então, acerca da recente ocupação da região do Oiapoque por tropas francesas, 

uma importante causa de desgaste para as relações entre os dois países nos anos anteriores 

 

35. A expressão “questão do Pirara” designa uma disputa diplomática estabelecida originalmente entre 
Portugal, sucedido pelo Brasil, e Grã-Bretanha, acerca da posse de territórios que hoje se situam entre o 
Estado de Roraima e a República da Guiana, próximos ao rio Pirara. Foi resolvida apenas em 1904, por 
meio de arbitragem, com resultado desfavorável do Brasil. A esse respeito, cf. MENCK, 2009. 
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e, também, um fator de crise para o gabinete ministerial, muito pressionado pelo 

Parlamento, mas incapaz de reagir à altura contra um agressor incomparavelmente mais 

forte (CERVO, 1981, pp. 47-50). No dia 23 de abril, o Senado recebera a comunicação 

oficial de que a França ordenara, enfim, a evacuação das suas tropas. A dimensão mais 

aguda da crise havia passado, mas desencadeara um debate sobre como evitar que 

semelhante humilhação se repetisse. 

Souza Franco, com conhecimento de causa, atribuía a crise ao isolamento 

econômico e às desordens ocorridas na Província, que teriam servido de “pretexto” aos 

invasores, de forma semelhante à ação inglesa no Pirara. É nesse contexto que faz a 

seguinte colocação: 

[M]ister é promover a povoação, civilização e navegação do rio Amazonas, e em 

geral da província toda. É só povoando o Pará, civilizando os índios que habitam 

seus centros, promovendo companhias industriosas na província, que se 

consolidará o sossego dela e se evitarão desordens que despendem milhares de 

contos de réis ao Estado, roubam-lhes dezenas de milhares de vidas e dão aos 

estrangeiros pretextos para invadir nosso território. É só tornando o rio 

Amazonas o veículo dos produtos que dão e darão as províncias de Goiás e 

Mato Grosso, e as da América Espanhola aquém dos Andes, e nos 

confluentes dos rios Negro e Branco; é tornando-o, e ao Pará todo, um vasto 

mercado [...]. (AS, 1841, livro 1, p.70) 

 Essa citação ilustra o pensamento prevalecente em relação à Bacia Amazônica, 

que procurava assegurar a posse brasileira por meios civis, embora se inspirasse, em 

última análise, em considerações de segurança e defesa nacionais. Distinta era a 

abordagem em relação à Bacia Platina, na qual os objetivos eram diretamente militares. 

Essa diferença de abordagem refletia uma contradição fundamental, já observada na 

literatura, entre os distintos interesses nacionais em relação a essas duas bacias 

hidrográficas, ambos considerados inegociáveis pela diplomacia brasileira, mas 

profundamente contraditórios entre si, pois inspiradores de abordagens diametralmente 

opostas: o veto à livre navegação do Amazonas e a exigência da livre navegação do Prata 

(FERREIRA, 2006, p. 66; RICUPERO, 2017, pp. 211-212).  

No Amazonas, o Império brasileiro considerava vital impedir a livre navegação 

estrangeira demandada pelas grandes potências, pois essa era então percebida – por boas 

razões – como uma ameaça à soberania brasileira em boa parte do seu território, 
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essencialmente desocupado (CERVO e BUENO, 2014, pp. 111-116). Promover a 

navegação civil nacional era, então, uma forma de interiorizar o desenvolvimento, a 

povoação e a “ordem” nessas regiões, tirando dos estrangeiros os “pretextos para invadir 

nosso território” aos quais aludia Souza Franco.   

No Prata, em contraste, o Império considerava essencial assegurar a livre 

navegação de toda a bacia, necessária para acessar boa parte das fronteiras ocidentais do 

território nacional, sobretudo na Província do Mato Grosso. Para obtê-la, dispunha-se a 

recorrer a meios dissuasórios e mesmo à guerra, se necessário, como de fato o fez em 

algumas ocasiões. Já no início da década de 1840, o crescente poder de Juan Manuel de 

Rosas na Confederação Argentina, ao qual se atribuía a intenção de reunificar, sob o seu 

domínio, o território do antigo Vice-Reino do Rio da Prata (que incluía o Paraguai e o 

Uruguai), era visto com muita apreensão. De fato, sua postura expansionista e de 

crescente hostilidade em relação ao Brasil – ao ponto de chegar a fechar a navegação da 

bacia às embarcações brasileiras – provocará, no fim da década, uma drástica mudança 

da política externa do Império em relação ao Prata, abandonando a tentativa de 

convivência amigável com os argentinos em favor do uso da força (FERREIRA, 2006, 

pp. 131-157; CERVO, 1981, pp. 56-63).  

Muito antes disso, contudo, parlamentares já se mostravam preocupados com a 

necessidade de preparar a marinha brasileira para a eventualidade de uma guerra com a 

Argentina. Novamente, destacava-se a atuação de Bernardo Vasconcelos: 

Ainda hoje tenho uma dor muito valente quando me lembro que em certo ano, 

dizia Brown, esse almirante de Rosas: - eu qualquer dia vou almoçar a esquadra 

brasileira -; [...] e não porque faltasse coragem aos brasileiros, [...] mas porque os 

nossos navios não estavam montados de maneira por que o devem estar navios 

de guerra. Eu pois desejaria [...] habilitar o governo a procurar todos os meios de 

a por [a esquadra] no estado em que hoje a tem as nações civilizadas. (AS, 1843, 

livro 4, p. 37) 

Todas essas preocupações – militares e civis; amazônicas e platinas – eram 

afetadas por uma grande revolução tecnológica: a navegação por vapor. Tal revolução 

representava, para o império brasileiro, um desafio e uma oportunidade. Um desafio, pois 

exigia dele uma rápida adaptação para adquirir condições de defesa e dissuasão contra as 

potências estrangeiras. Uma oportunidade, pois abria a possibilidade de se superarem 
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rapidamente muitas das suas fragilidades já apontadas por meio de políticas comercial, 

industrial e tecnológica agressivas. 

As discussões suscitadas pelo tema do vapor tinham, ainda, outro aspecto que 

merece ser destacado, por ter implicações mais amplas para o objeto do nosso trabalho. 

Partindo dele de seus impactos no setor naval, alguns parlamentares desembocavam em 

considerações mais gerais sobre os princípios e limitações da Economia Política e o papel 

adequado do Estado na indução ao desenvolvimento. Neste plano mais doutrinário e 

abstrato de discussão, nota-se uma profunda convergência de pensamento entre 

parlamentares situados em lados opostos nos debates. Concordavam que, no caso da 

navegação moderna, interesses vitais do país exigiam que o Estado promovesse 

ativamente o desenvolvimento do parque produtivo necessário, mesmo que não houvesse 

consenso sobre a melhor forma de fazê-lo.  

Por essa razão, consideramos ter sido o tema da navegação crucial para a 

disseminação do discurso protecionista no Parlamento, dando a ele um grande alcance e 

legitimidade já nos primeiros anos da década de 1840. Mais tarde, muitos dos argumentos 

então formulados em defesa da proteção à indústria naval serão retomados na defesa de 

uma política protecionista mais abrangente, a qual discutiremos no próximo capítulo. 

Também não nos parece mera coincidência que Bernardo Pereira de Vasconcelos, o 

antigo liberal que se converteria no mais ardoroso defensor do protecionismo, tenha 

iniciado essa sua “guinada” precisamente pelo tema da navegação. 

De fato, lendo em ordem cronológica os discursos parlamentares de Vasconcelos 

sobre o assunto, temos a impressão de acompanhar o processo intelectual de sua 

conversão ao protecionismo. Não obstante a preocupação com o setor naval atuasse, 

inegavelmente, como o grande elemento de estímulo, já de início estava claro que seu 

argumento tinha implicações muito mais amplas. É o que podemos ver na sessão de 3 de 

junho de 1841:  

[...] estou convencido de que não há ciência mais exata, ciência cujas deduções 

sejam mais rigorosas do que a economia política. [...] mas estes princípios 

absolutos de economia política são modificados por outros princípios de igual 

evidência. Se o gênero humano formasse uma só nação, se não tivéssemos de 

atender à independência das nações, aos seus interesses dependentes de suas 

peculiares circunstâncias, poderíamos praticar um grave erro em não aplicar essa 

doutrina econômica a todo o mundo; mas os interesses das nações, as 
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necessidades de sua defesa obrigam a adotar alguma modificação nesses 

princípios gerais.  

Entendo que se devem modificar os princípios absolutos da economia política, 

em obséquio da navegação por vapor [...]. (AS, 1841, livro 2, pp. 41-44) 

  O impacto da revolução tecnológica da navegação a vapor convencera 

Vasconcelos da necessidade de relativizar os “princípios absolutos” da Economia 

Política. A nacionalização de uma indústria naval moderna era vista como necessária para 

preparar o país para os desafios de um novo tempo, mesmo que exigisse pesados 

“sacrifícios” por parte do Estado e da sociedade: 

A navegação por vapor fez uma revolução em todo o mundo. O que é hoje uma 

embarcação de guerra movida à vela, à vista de uma embarcação militar movida 

a vapor?! 

Considerando, pois, a matéria pelo lado que mais interessa à nação, a saber, pela 

defesa do país, pela mantença de sua integridade, pela proteção do seu comércio, 

eu muito desejo que, de hoje em diante, nem mais uma embarcação de vela 

militar se fabrique no país, que o governo faça os maiores sacrifícios para 

que só se construam embarcações de vapor, porque então poderemos 

facilmente comunicar com Cuiabá e outras províncias do interior [...]. [J]ulgo que 

não há sacrifício pesado, quando se trata de adquirir para o nosso país estes meios 

de comunicação, estes meios de defesa e de civilização (Apoiados). (idem, pp. 

40-41) 

O matemático Saturnino, veterano do Senado, também participava do debate, 

posicionando-se de modo semelhante36. O senador era um dos mais consistentes críticos 

do laissez-faire e das abstrações da Economia Política no período coberto por nossa 

pesquisa, chegando a confessar, em certa ocasião, que os “princípios da economia política 

[...] fundam-se em raciocínios que preciso de grande esforço de minha razão para achar 

verdadeiros, na generalidade que se pretende” (1841, livro 4, p. 91).  

Nas discussões sobre a navegação a vapor em 1841, Saturnino já se mostrava 

cético em relação a essa pretendida “generalidade”, que seria inaplicável ao caso:  

 

36. Formado em ciências matemáticas pela Universidade de Coimbra, José Saturnino da Costa Pereira era 
senador desde 1828. 
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Eu, Sr. presidente, estou convencido de que a economia política é tão exata nos 

raciocínios nela empregados, como são os das ciências classificadas em exatas; 

mas, [...] antes da aplicação que houvermos de fazer de tais princípios, 

indispensável é averiguar-se se a hipótese do caso em aplicação, é a mesma em 

que a teoria foi estabelecida [...]. Estabelece-se como base da economia industrial 

a liberdade plena do exercício de qualquer indústria [...], mas os autores deste 

princípio abrangeram a hipótese de uma indústria exercida em um país imenso, 

deserto, infestado de selvagens, e cheio de obstáculos naturais, e não amovíveis 

senão à custa de enormes despesas, riscos e insano trabalho? [...] [P]ara raciocinar 

sobre a atual empresa, mister é, indispensável considerá-la muito particularmente 

[...]. Trata-se, Sr. presidente, de promover a navegação por vapor no interior do 

Brasil. (AS, 1841, livro 2, pp. 142-143) 

Na mesma sessão, o pernambucano Holanda Cavalcanti manifestava opinião um 

pouco diferente. Para ele, “a ciência da economia política é exata como a matemática; [...] 

a diferença que há, é que muitas vezes não se têm dados para se tirar as consequências” 

(idem, p. 55). No entanto, o corolário do seu raciocínio, para o que nos interessa agora, 

era o mesmo: no setor naval, o desenvolvimento não poderia ser deixado a cargo das 

forças espontâneas do mercado, pois “presentemente não se achariam capitais com tanta 

facilidade para estas empresas, cujo risco é extraordinário, e cujos lucros são muito 

incertos e remotos, sem querer atribuir ao governo coisa alguma” (ibidem).  

Membro da comissão de Marinha e Guerra naquele ano e Ministro da Marinha no 

gabinete anterior, Cavalcanti não hesitava em defender a criação, pelo próprio governo, 

de fundições e estaleiros no sul do país, por motivos principalmente militares. 

Seu argumento ilustra bem como a revolução do vapor representava uma 

oportunidade para o país: abria a possibilidade de que a crônica fragilidade decorrente da 

falta de uma marinhagem nacional, da qual ele estava agudamente consciente desde sua 

experiência no Ministério da Marinha, fosse atenuada por um salto tecnológico. É o que 

afirma em um raro momento de concordância com seu rival Vasconcelos: 

Conformo-me com o nobre senador [...] que o vapor principiou a revolução da 

marinha; mas quem a consolidou, torno a dizê-lo, foi o novo sistema de artilharia. 

[...]. Estas descobertas dispensam a necessidade de maruja (Apoiados). [...] 

[N]ão será talvez para a vida dos nossos netos que o Brasil possa criar marinheiros 

que, em nossos navios, transportem gêneros para outros países; mas a medida de 

se pôr homens dentro de barcos de vapor, e ensiná-los ao jogo da artilharia, sem 
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dúvida colocará o Brasil em circunstâncias de não temer nação alguma, ainda a 

mais poderosa. (idem, p. 48) 

Baseando-se na sua rica experiência, o senador estava convencido da necessidade 

de estabelecer fundições e fábricas no litoral do país para viabilizar esse projeto: 

[O] que nos convém não é esperarmos por companhias. [...] O que devemos 

fazer é chamar ao país fabricantes que possam consertar as máquinas, que 

nos ensinem a fabricá-las; isto é, sem dúvida, muito mais econômico do que 

aquilo que se tem praticado [...]. O tesouro do Brasil [...] não tem gasto menos 

de dois mil contos de réis em compras de barcos de vapor: e o que tem 

acontecido? Que no primeiro ou segundo ano de serviço esses barcos ficam logo 

arruinados [...]. Muito mais econômico seria instituir fábricas de maquinismos no 

Brasil, para promover e garantir a navegação por vapor [...]. 

[...] uma das coisas essenciais sem a qual não se pode dar um passo, não só 

para as máquinas de vapor, como também para o novo sistema de artilharia, 

[é] uma fundição. (idem, pp. 48-52) 

Cavalcanti defendia, nesse momento, que o Estado empreendesse diretamente nos 

setores considerados estratégicos para suprir as necessidades do país, mostrando-se cético 

quanto à capacidade do capital privado em fazê-lo; ao longo da década, contudo, sua 

posição evolui para uma defesa da proteção aduaneira a esses setores para promover o 

desenvolvimento privado neles37. Em 1847, por exemplo, afirmava: 

S. Exa. espera substituir a nossa marinha por vapores; compartilho a mesma 

opinião. Mas, senhores, o que há a fazer? [...] é necessário protegermos as 

nossas oficinas particulares, é necessário protegermos a indústria, as 

fábricas do nosso país. É de primeira necessidade, senhores, que as nossas 

máquinas de ferro entrem na circulação; [...] enquanto não tivermos ferro que 

abunde no nosso país, não poderemos contar com Marinha por vapor. (AS, 1847, 

livro 3, p. 125) 

Essas percepções eram compartilhadas por boa parte dos senadores. Destacamos 

Holanda Cavalcanti por ser ele geralmente considerado um dos adversários mais 

 

37. Já em 1841, porém, o senador havia afirmado que “a nossa indústria requer a maior proteção”, pois 
“os tratados [...] a estorvam”, indicando que aceitava, ao menos em parte, as premissas gerais do “sistema 
protetor”. Ver 1847, livro 3, p. 133 e 1841, livro 4, p. 630. 
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intransigentes do protecionismo. Sua posição ilustra bem o quanto, em matéria de 

segurança e defesa, o liberalismo doutrinário frequentemente cedia espaço a certo 

pragmatismo intuitivo, motivado, em grande parte, pela experiência traumática – e ainda 

contemporânea – dos conflitos regenciais. Uma demonstração bastante ilustrativa disso 

era dada pelo senador Costa Ferreira em junho de 1841. Ao comentar a situação delicada 

da Província do Pará, na qual pressentia-se a possibilidade de uma nova revolta, o senador 

observava que, se as forças militares locais estivessem equipadas com embarcações a 

vapor, “os mal-intencionados não ousariam cometer desordens, certos de que com 

facilidade se apresentaria uma força para batê-los”. (AS, 1841, livro 2, p. 196). 

Na Câmara dos Deputados, papel de destaque cabia a Souza Martins, um dos mais 

ardorosos críticos do liberalismo e defensor do impulso e proteção estatais a diversas 

indústrias, com ênfase, também, no setor naval. Seu procedimento era semelhante ao de 

Vasconcelos: partia de considerações teóricas, demonstrando-se cético em relação às 

abstrações e prescrições liberais da Economia Política, para terminar defendendo o 

abandono dessas prescrições em favor da navegação nacional.  

Certa vez, demonstrando-se irritado que um debate sobre a pauta alfandegária 

houvesse resvalado para uma discussão estéril acerca de princípios e doutrinas 

econômicas, dizia ele:  

Senhores, eu não encontro vantagem alguma em ocuparem-se os corpos 

legislativos de discussões sobre os princípios das ciências; estas são mais próprias 

dos salões acadêmicos; aqui faz-se aplicação dos princípios que se aprendem nas 

academias ao estado e às circunstâncias da sociedade [...]. E devo ainda lembrar 

ao nobre deputado pelo Pará que as teorias da economia política ainda hoje são 

em grande parte contestadas; os mesmos economistas não puderam ainda vir a 

um acordo em suas contestações; Smith discorda de certas doutrinas de J. B. Say; 

Ricardo não se conforma algumas vezes com as ideias de um e outro [...]. O que 

nos deve ocupar mais nesta discussão é o estudo dos fatos [...]. (ACD, 23 de abril 

de 1845, p. 775) 

Logo em seguida, Martins rejeita categoricamente o ponto de vista de que o Brasil 

não teria aptidão para a navegação. Profere, então, um longo e interessante discurso, 

apoiado pelo Plenário, que contém uma eloquente defesa do papel dos legisladores na 

transformação da economia e da sociedade, concluindo com uma apologia do 

protecionismo alfandegário: 
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Alguns querem levar o argumento de nossa inferioridade mais longe; dizem que 

a raça inglesa ou saxônia é mais própria para os trabalhos árduos, para as fadigas 

do mar, do que a raça portuguesa [...]. É um engano. Essas diferenças provêm da 

legislação (apoiados); a legislação é quem cria os costumes e os transforma 

em nova natureza; quem torna as nações mais ou menos industriosas. Note 

a Câmara que os portugueses, no século de 500, concorriam em comércio com 

todas as nações do globo, a eles se devem descobertas importantes na náutica e 

na geografia; eles primeiro descobriram a passagem para a Índia pelo Cabo da 

Boa Esperança [...]. Portanto, não é a condição da sua natureza, não é o defeito 

da raça, não é porque a Providência destinasse que o Brasil seja somente 

agricultor, e privado perpetuamente do comércio e da navegação do mundo. Não, 

senhores, isto é efeito dos maus governos e das legislações, legislações errôneas, 

cujos efeitos transmitidos de geração em geração, e assim perpetuando-se, 

degeneram e transformam os costumes e hábitos do povo em outra espécie inerte, 

enfraquecida e degenerada de seu primeiro vigor e aptidão para a navegação e 

exercício do mar. São estes erros de legislação que devemos remediar, e é por 

isso que digo que muito nos convém estabelecer direitos diferenciais para 

animar a nossa navegação, porque se esses direitos não forem estabelecidos, 

é impossível que possamos sair da posição acanhada e inferior em que temos 

estado até hoje, e em que provavelmente continuaremos a estar se 

persistirmos no mesmo sistema. (ACD. 23 de abril de 1845, p. 780) 

Os frequentes discursos na Câmara e no Senado que relativizavam, ou mesmo 

rejeitavam, as prescrições do laissez-faire, despertam interesse não apenas por suas 

implicações diretas para o protecionismo, mas também por revelarem certa mentalidade 

ou inclinação ideológica predominante e por conterem as primeiras elaborações de 

argumentos que serão retomados na defesa de uma política protecionista mais abrangente 

por parte dos saquaremas. Em 1843, aproximando-se a data de expiração dos tratados 

comerciais, o debate em favor da indústria naval ganhava força, com apoio do gabinete 

saquarema. Um dos seus promotores era o poderoso ministro Carneiro Leão, que 

acumulava as pastas da Justiça e de Negócios Estrangeiros. Em sabatina na Câmara dos 

Deputados, dizia ele: 

Se temos falta de navegação de longo curso, à Câmara e ao Governo incumbe 

cuidar dos meios de a criar. Enquanto existir o atual tratado com a Inglaterra, 

isto não é possível. Acresce que a nossa navegação de longo curso está onerada 

com o mesmo imposto de ancoragem que pagam os estrangeiros; as mercadorias 
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importadas em nossas embarcações mercantes pagam os mesmos direitos que 

pagam as fazendas vindas em embarcações estrangeiras, e os nossos têm a 

desvantagem de ver as tripulações, logo que chegam a um porto do império, 

recrutadas para a nossa marinha de guerra, o que não acontece às embarcações 

estrangeiras. São desvantagens com que lutamos, e enquanto elas existirem não é 

possível estabelecer uma navegação nacional de longo curso. (ACD. Sessão em 

8 de maio de 1843, p. 57) 

O deputado Pereira da Silva era da mesma opinião. Assim manifestava-se na 

semana seguinte: 

[A] causa principal de não termos navios de alto bordo, destinados a viagens de 

longo curso, é a continuação desse tratado, que impõe sobre navios brasileiros os 

mesmos direitos de tonelagem e ancoragem que pesam sobre os navios ingleses: 

é este tratado infeliz que faz com que a nossa navegação não medre; e 

consequentemente o comércio inglês continue a ganhar enquanto a nação 

brasileira perde. (idem. Sessão de 12 de maio de 1843, p. 139) 

Com efeito, publicou-se naquele mesmo ano de 1843, ao dia 17 de maio, o Decreto 

nº 294, do ministro da Fazenda Joaquim Francisco Vianna, “nomeando uma comissão 

tendo por fim organizar a nova Pauta para as Alfândegas do Império”. Além de nomear a 

comissão, também lhe deu diretrizes e orientações de caráter fortemente protecionista, as 

quais serão discutidas em mais detalhe no capítulo 5. Por ora, cumpre notar que sobressai, 

nele, uma firme intenção de proteger as indústrias bélica e naval. 

Após tratar em seus dois primeiros artigos da composição da comissão e de suas 

incumbências, o decreto determina, no seu artigo 3º, que cabe a ela identificar os gêneros 

“indispensáveis à segurança do Estado” já produzidos no país ou que possam vir a sê-lo, 

sobre os quais incidirá, obrigatoriamente, a tarifa máxima autorizada pela legislação – 

60% ad valorem. Dois outros artigos procuram favorecer especialmente a indústria naval: 

O primeiro deles (art. 10º) estabelece uma gradação decrescente de alíquotas para certas 

mercadorias importadas: pagariam tarifas mais elevadas as trazidas em navios 

estrangeiros por estrangeiros; intermediárias, as trazidas em navios nacionais, por conta 

de estrangeiros e, por último, pagariam tarifas mínimas as trazidas em navios nacionais 

por conta de brasileiros. Por fim, conclui o artigo 12: 

Art. 12. A comissão examinará quais as medidas que além das mencionadas neste 

Decreto cumpre adotar para favorecer-se a marinha mercante nacional; se para 
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isso concorrer uma redução dos direitos de importação sobre todos os gêneros 

importados em navios nacionais, e nos de ancoragem que ora pagam, e qual 

deva ser. 

Como já vimos, a intenção de proteger as indústrias de defesa e navegação era 

compartilhada, ao menos em parte, pelo futuro ministro da Fazenda, Alves Branco, a 

quem incumbiria levar a cabo a reforma das tarifas alfandegárias, por força de uma 

mudança de governo ocorrida no ínterim entre a publicação do Decreto nº 294 e a 

expiração do tratado com a Grã-Bretanha.  

As tarifas de 1844 incorporaram essa intenção em alguma medida, mas ficaram 

distantes das orientações do Decreto nº 294. Basta notar que nenhum artigo 

“indispensável à segurança do Estado” foi tarifado em 60%; apenas alguns poucos bens 

de consumo supérfluo. Tampouco foi feita a gradação de tarifas em favor do comércio 

realizado com navios brasileiros, nos termos do artigo 10º do decreto. Quanto a esse 

último ponto, Alves Branco procurou justificar-se respaldado na experiência 

internacional e alegando que queria evitar represálias, priorizando meios mais eficientes 

de incentivar a navegação nacional, tais como a extinção da taxa de expediente e a isenção 

da contribuição de ancoragem concedida às embarcações dedicadas à cabotagem e à pesca 

com tripulação brasileira (p. 32). É digno de nota que, apesar disso, no seu próprio 

relatório ele apontava como insuficientes as medidas tomadas e propunha que fossem 

complementadas por subsídios monetários diretos: 

Devo porém confessar que para criarmos uma marinha mercante, que na verdade 

deve principiar pela cabotagem e pescarias de longo curso, aqueles favores são 

mui pequenos; cumprindo que quanto antes lancemos mão do expediente de 

dar prêmios pecuniários aos que fizerem construir dentro do país 

embarcações de cabotagem e pescaria de uma certa lotação para cima, como 

o tem feito, e ainda me parece que fazem atualmente, nações sábias e de grande 

importância política. (RMF, 1844, p. 32) 

De qualquer modo, a nova pauta alfandegária adotada por Alves Branco, seja pela 

elevação geral das tarifas incidentes sobre os bens acabados, seja pelo expressivo 

barateamento de insumos fundamentais que promoveu – como o cobre, as ligas de ferro 

para fundição e os motores a vapor – tornou as condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento de uma moderna indústria naval no país. Já havia sido notado na 

historiografia que os objetivos protecionistas das tarifas Alves Branco se manifestaram 
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de modo mais explícito nos incentivos às fundições e estaleiros (ALMEIDA, 2017, p. 

216) O fato de tais incentivos incluírem reduções de direitos para insumos utilizados por 

essas indústrias já bastaria para demonstrar que, pelo menos em alguns casos, os objetivos 

protecionistas das tarifas chegavam a se sobrepor às preocupações fiscais. Os resultados 

da nossa pesquisa confirmam essas percepções e deixam claro que tais setores 

despertavam interesse principalmente por se vincularem a objetivos estratégicos de defesa 

e de integração territorial; mormente no tocante a constituição de uma marinha (mercante 

e de guerra) moderna e em boas condições de manutenção. 

Mesmo após a cessação dos tratados e a adoção das novas tarifas, permanecia 

disseminado o pensamento de que o Estado deveria fazer mais pelo desenvolvimento da 

indústria naval e, subsidiariamente, de setores a ela vinculados, como o metalúrgico. Um 

dos mais ardorosos defensores dessas medidas era Miguel Calmon du Pin e Almeida, o 

visconde de Abrantes, que estendia o mesmo raciocínio a outros setores cruciais para 

a defesa: 

Não sou apaixonado do sistema do laissez faire, na frase dos economistas 

franceses: entendo que em um país novo deve-se favorecer por todos os meios a 

criação das indústrias necessárias para a segurança e defesa do mesmo país, e 

para pô-lo ao abrigo de grandes calamidades. Se a navegação nacional não for 

protegida, ficaremos sem nenhuma, seremos vítimas na paz e na guerra 

(apoiados). (AS, 1847, livro 1, p. 422) 

Resultado das novas tarifas ou não, essa demanda por uma indústria naval foi 

atendida em parte já em 1845, com a fundação do Estabelecimento de Fundição e 

Estaleiros Ponta D’Areia do Barão de Mauá, que viria a produzir, ao longo de sua 

existência, algumas dezenas de embarcações para a marinha imperial, incluindo um terço 

de toda a frota envolvida na Guerra do Paraguai (LIMA, 1976, p. 110). É notável que o 

surgimento dessa fábrica e sua rápida expansão em poucos anos, beneficiada pela 

proteção aduaneira e pelas encomendas do governo, não impediu que alguns senadores 

defendessem com grande veemência que se lhe desse maior proteção: 

Aí está uma fábrica na Ponta da Areia que todos temos visto, que está preparada 

para grandes obras, para um grande desenvolvimento de indústria. O que se tem 

feito a favor dela? Tem-se abandonado completamente. [...]. Uma máquina de 

vapor que é importada da Inglaterra não paga direito algum; se esta máquina é 
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fabricada no Brasil, paga direitos pela matéria prima que emprega! Aqui não só 

não há proteção, mas há verdadeira perseguição. (AS, 1847, livro 2, p. 17)38 

São também reveladoras as manifestações do senador Vergueiro em 1848, quando 

se discutia a concessão de um empréstimo público de 300 contos de réis solicitado pela 

fábrica do Barão de Mauá. Na ocasião, o senador começou expondo os princípios que 

deveriam orientar uma boa política de fomento à indústria: essa política não deveria 

favorecer particulares, mas a todos com isonomia; por isso, as tarifas alfandegárias seriam 

o instrumento mais adequado. Logo após enunciar esses princípios, surpreendentemente, 

Vergueiro defende a concessão do empréstimo e argumenta que, naquele caso, deveria 

ser aberta uma exceção à sua própria regra geral, por tratar-se de um estabelecimento de 

importância extraordinária para o país: 

O favor, a proteção deve ser geral: e creio que a melhor proteção está nas tarifas 

das alfândegas. Porém não se devem medir todas as indústrias por uma 

bitola; há indústrias que são mais das outras, que promovem outras indústrias. 

Tal é esta. Esta fábrica é auxiliar de todas, principalmente da grande navegação 

por vapor. [...] Por isso estou agora no caso de me apartar da regra geral [...]. (AS, 

1848, livro 5, p. 321) 

Dessa forma, podemos notar que se a promoção da indústria naval serviu de 

vanguarda ao protecionismo no Parlamento brasileiro em sua versão mais bem acabada, 

também deu ocasião a uma manifestação precoce da sua degeneração, observada por 

Amado Cervo, em uma cultura de privilégio e de paternalismo estatal, que se desvinculou 

progressivamente do caminho do mercado e da proteção isonômica para subsidiar 

unidades particulares de produção (CERVO e BUENO, 2014, p. 82).  

Ao longo de toda a década de 1840, a proteção da indústria naval pelo Estado 

contou com apoio de parlamentares situados em ambos os partidos políticos, motivados, 

sobretudo, pelo objetivo comum de consolidar a autoridade do Estado sobre o extenso 

território do Império. Para isso, poder-se-ia recorrer a tarifas protecionistas, concessão de 

loterias39 ou mesmo à iniciativa estatal direta40 nos setores tidos como necessários. Tudo 

 

38. Fala do senador Bernardo Vasconcelos. 
39. Forma muito comum de auxílio econômico pelo Estado na época. 
40. A fábrica de ferro de São João de Ipanema e outros empreendimentos estatais criados no tempo de 
D. João VI são mencionados pelo senador Holanda Cavalcanti como exemplos positivos da atuação do 
Estado na economia. Cf. AS, 1843. Livro 3, p. 367. 
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indica que essa virtual unanimidade é a razão pela qual o setor naval acabou sendo o mais 

beneficiado pelas reformas Alves Branco, não apenas nas tarifas protecionistas, mas 

também em outros incentivos tributários concedidos. 

 As citações vistas acima deixam claro que as preocupações com a navegação 

estavam vinculadas a objetivos mais amplos de defesa. Também vimos que o Decreto nº 

294 tencionava dar forte proteção aos setores necessários para a segurança do Estado – 

objetivo também presente, embora atenuado, na pauta do ministro Alves Branco. 

Vejamos, pois, algumas das considerações que estendiam a defesa do protecionismo a 

demais setores bélicos ou vinculados às necessidades militares, além da navegação. 

 Holanda Cavalcanti, após ter passado pela experiência de Ministro da Marinha, 

tornara-se um dos grandes defensores da criação de uma indústria naval moderna no país, 

contradizendo a sua imagem de defensor do livre cambismo. Merece atenção, porém, o 

fato de que suas preocupações industrialistas não se restringiam à Marinha: 

Quero que o governo se ponha à testa destes melhoramentos da indústria no 

país, principalmente em objetos de primeira necessidade. Eu disse aqui que o 

império do Brasil não tem uma oficina de armas. Isto é exato: uma espada, uma 

espingarda que se precise, vem da Europa; e até mesmo a pólvora, porque a nossa 

fábrica não chega a fabricar aquela que é necessária para o serviço do governo. 

(AS, 1843, livro 3, p. 178) 

Ao longo da década, é recorrente o seu empenho em promover a autonomia na 

produção de pólvora nacional – empenho que, como vimos, encontraria respaldo na 

política alfandegária. No entanto, seu argumento parece contraditório (ou, talvez, 

radicalmente autárquico) ao postular, também, uma busca da proteção ao salitre usado na 

produção da pólvora. Em 1843, por exemplo, dizia: 

Nós fabricamos uma quantidade de pólvora muito pequena em proporção do 

nosso consumo; e por que não havemos dar proteção ao salitre de Minas? Que 

mania é essa de se querer comprar tudo ao estrangeiro pelo preço que ele quiser? 

(AS, 1843, livro 4, p. 428) 

Também são reveladoras da mentalidade predominante em relação à indústria de 

defesa, embora não estejam diretamente relacionadas ao debate sobre as tarifas 

alfandegárias, as colocações de Vasconcelos e Vergueiro em 4 de setembro de 1840, 
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quando ambos debatiam a respeito da fábrica São João de Ipanema – empreendimento 

siderúrgico estatal criado por D. João VI em Sorocaba, na Província de São Paulo.  

Vasconcelos aparentava ainda não ser o “industrialista” radical que se revelará 

mais tarde, chegando a sugerir a alienação da fábrica, que considerava muito onerosa ao 

Estado. Mas fazia uma ponderação muito significativa: 

[S]e esta fábrica se ocupasse ao menos de armamentos, eu, nesse caso, quereria 

que ela se conservasse, ainda que o Tesouro público fosse muito prejudicado, 

porque em matéria de tanta monta não convém que fiquemos dependentes do 

estrangeiro, não devemos esperar do fornecimento do comércio as armas 

necessárias para a defesa do País [...] (AS, 1840, livro 6, p. 110). 

Vergueiro discordava de Vasconcelos no tocante à alienação da fábrica atual, que 

considerava “muito útil ao país”, podendo mesmo servir como “modelo” para futuros 

estabelecimentos. Anuía, porém, que ela seria de interesse ainda maior se lhe fosse 

anexada uma fábrica de armas, argumentando de modo semelhante: 

Nós devemos cuidar muito em termos dentro da nossa casa o armamento 

necessário para defendermo-nos; pois que, quando seja necessário vir de fora 

armamento, pode alguma vez haver inconvenientes e dificultar-se a introdução. 

Mais ainda, como escola industrial, aquele estabelecimento pode ser muito útil. 

(idem, p. 116). 

 Vasconcelos voltou ao tema no dia seguinte e manifestou sua concordância, 

apontando, ainda, para a importância estratégica de se garantir o fornecimento de armas 

e munições para o Rio de Janeiro por via terrestre, na eventualidade de um bloqueio 

portuário à capital do Império (idem, p. 116). 

Também o senador Carneiro Leão se manifestava de forma contundente em favor 

da proteção aos setores necessários para a defesa, reconhecendo o liberalismo como 

“regra geral” que, nesse caso, deveria ser excetuada, sobretudo em um país “novo”41. É 

interessante o uso que ele faz do exemplo da pólvora, ecoando o que já dissera Cavalcanti. 

 

41. Cumpre notar, porém, que Carneiro Leão não excetuava apenas os setores da defesa dessa “regra 
geral”, contrariamente ao que seu próprio discurso aqui sugere. Ele também postulava a proteção a outras 
indústrias, especialmente a de tecidos de algodão, manifestando-se em sua defesa em várias ocasiões 
como senador, conselheiro de Estado e ministro. Veremos exemplos disso no capítulo 5. 
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O custo fiscal mais elevado de se promover a produção nacional é reconhecido, mas 

aceito, diante do imperativo de garantir a segurança do Estado: 

Em regra geral, não é bom que o governo se envolva em indústria; a marcha mais 

recomendada ao governo é talvez deixar a liberdade de indústria aos cidadãos; 

mas quando se trata de precaver a defesa, então esta regra de economia sofre sua 

exceção. É a mesma razão por que S. Exª (o ministro da guerra) se ocupa de 

fabricar a pólvora. Não temos nós suficiente abastecimento do estrangeiro? O 

estrangeiro não é um concorrente deste gênero que nos fornece às vezes mais 

barato do que o governo? Por que então o governo se ocupa dela? Porque o 

governo o julga conveniente para a defesa do Estado. [...] Os governos não 

devem viver de dia em dia, não devem olhar só para a atualidade; os bons 

governos devem olhar para o futuro, o governo de um país novo como o nosso 

deve procurar ser criador. (AS, 1847, livro 4, pp. 220-221). 

Outro elemento de grande peso nas discussões da primeira metade da década era 

a frustração com a continuidade da guerra no Rio Grande do Sul, encarada como uma 

humilhação nacional. Seus altos custos eram atribuídos, em parte, à dependência quase 

absoluta de armamentos e serviços importados, dependência que também preocupava 

pelas inseguranças que acarretava ao fornecimento de artigos bélicos indispensáveis. Em 

debate no dia 14 de julho de 1841, Cavalcanti aproveitava o descontentamento 

generalizado com o conflito para refazer seu apelo por uma indústria bélica nacional: 

Nós que temos necessidade de grandes estabelecimentos, de grandes arsenais, de 

máquinas e fundições, dizemos apenas que queremos providências para o Sul, 

e somos tão desgraçados que não temos quem faça uma espingarda: se a 

queremos, havemos de comprá-la ao estrangeiro, havemos de armar o nosso 

exército com armamento estrangeiro, e diz-se que é por economia. Maldita seja 

semelhante economia! (AS, 1840, livro 3, p. 360) 

Aqui, novamente, é possível observar como os impactos fiscais e industriais 

esperados de uma elevação tarifária convergiam para atender os objetivos militares: 

homens que em outros contextos criticavam duramente a falta de austeridade do governo, 

em matéria de defesa adotavam posicionamento diverso, considerando indispensável uma 

elevação do gasto no curto prazo. A política protecionista, apesar de provocar uma 

elevação dos custos em um primeiro momento, justificava-se por ser possivelmente 
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autofinanciável e atender a interesses estratégicos que, no longo prazo, se mostrariam 

vantajosos mesmo do ponto de vista fiscal.  

Seguindo a mesma lógica, parlamentares apontavam os cortes de gastos militares 

realizados na década de 1830 como imprudentes, responsabilizando-os pelas dificuldades 

nas Províncias e as despesas que delas decorriam: 

Ora, Sr. Presidente, se houvesse força disponível; se nós, por um espírito de 

economia mal-entendido, não tivéssemos dissolvido o exército; se nós não 

tivéssemos esquecido de criar outro, teriam os habitantes destas províncias 

sofrido tantas calamidades? Teria o governo feito tantas despesas sem 

necessidade de as fazer (apoiados)? (AS, 1843, livro 4, p. 35) 

Na mesma linha crítica a certo "espírito de economia mal-entendido", Cavalcanti 

procurava argumentar que a autonomia nacional na produção de alguns insumos básicos 

renderia ganhos fiscais no longo prazo: 

[...] é lástima que um processo tão simples como é a fundição do cobre não esteja 

ao alcance dos nossos artistas. Nós vendemos o cobre por uma bagatela, a 200 

réis a libra; depois o vamos comprar fundido a 500 e a 600 réis; [...] não seria 

possível fazermos um estabelecimento nacional, a fim de evitar o consumo 

de grossas somas? Sr. Presidente, também uma fábrica de moitões era muito 

conveniente. (AS, 1843, livro 3, p. 151) 

Ainda em relação à guerra no Sul, novamente apareciam tensões e desconfianças 

em relação aos países da bacia platina, reforçando a convicção de que seria necessário 

investir em força militar: 

Uma pequena província, o Rio Grande do Sul [...], esta província não poderia por 

tanto tempo ter resistido a todas as forças do império se não tivesse auxílio 

externo [...]. Ora, o nobre senador sabe perfeitamente que até hoje está em 

Alegrete uma força que se diz de Corrientes [...]. 

 

[...] periódicos também têm asseverado, não sei se é verdade, que houve um 

tratado entre os rebeldes e a república do Uruguai, pelo qual foi reconhecida a 

república de Piratinim! E não será necessária força, e muita força para 

tranquilizarmos o império no sul? (AS, 1843, livro 4, p. 32) 
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Para concluir este capítulo, depreendemos, com base no que vimos acima, que as 

preocupações com navegação e defesa contribuíram de maneira importante para a opção 

pela proteção a certos gêneros da indústria e, também, pela legitimação do recurso aos 

impostos de importação como instrumento fiscal, num contexto em que a pacificação do 

país e a manutenção de uma capacidade dissuasória suficiente para assegurar a sua 

integridade exigiam uma elevação dos gastos militares. De fato, tanto no Decreto nº 294 

que deu as diretrizes do governo conservador para a comissão encarregada de elaborar a 

nova pauta alfandegária, quanto na pauta efetivamente adotada, no ano seguinte, pelo 

ministro Alves Branco, nota-se a preocupação em favorecer o desenvolvimento de setores 

industriais importantes para a defesa do país e, de forma muito especial, para a navegação, 

tanto militar quando civil. 

A preponderância desses setores na política efetivamente adotada pode ser 

explicada pelo fato de que nesse tema parecia haver amplo consenso, tendo como alguns 

dos seus maiores porta-vozes homens que se mostravam céticos em relação ao 

protecionismo enquanto doutrina geral de economia política, como Holanda Cavalcanti. 

De fato, sua posição não se justificava por uma defesa da indústria e da proteção ao 

trabalho nacional por princípio, mas pela necessidade de fortalecimento do Estado, neste 

momento em que lutava para consolidar sua autoridade sobre o extenso e despovoado 

território e para afirmar os seus interesses estratégicos no exterior. Ao mesmo tempo, 

justificava-se pela necessidade de garantir condições básicas de defesa e dissuasão contra 

potências estrangeiras, no quadro histórico global marcado pelo avanço do imperialismo 

europeu, principalmente o britânico e o francês, percebidos como ameaças à integridade 

territorial do país.  

A esse respeito, não podemos descartar que também pesasse em favor da proteção 

às indústrias naval e bélica a preocupação com o desfecho, potencialmente desastroso, 

das crescentes pressões britânicas pelo fim do tráfico de escravos africanos. Não 

encontramos alusões diretas a esse problema nos debates pertinentes, mas a preocupação 

de Vasconcelos com a eventualidade de um bloqueio ao porto do Rio de Janeiro nos 

parece sugestiva a esse respeito – afinal, quem mais, e por qual razão, poderia promover 

semelhante bloqueio? É também curiosa a sua crítica a um falso “sentimentalismo” da 

política exterior britânica, num contexto em que se debatia a uma disputa territorial na 

região amazônica. Estamos, agora, no campo da pura especulação, mas talvez essa fala 

possa ser mais bem explicada por outros rancores políticos, não diretamente relacionados 

ao objeto em discussão. 
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De qualquer modo, os frutos das preocupações com a indústria naval e de defesa 

na política econômica não se esgotaram nas tarifas alfandegárias de 1844. Em 1847, 

novamente sob a gestão de Alves Branco no Ministério da Fazenda, seria publicado um 

novo decreto isentando de direitos aduaneiros as matérias primas utilizadas pelas fábricas 

nacionais42. Outro decreto, ainda no mesmo ano, estabeleceu a aplicação de uma taxa 

adicional de ancoragem às embarcações das nações estrangeiras que carregassem sobre 

os navios brasileiros direitos de porto superiores ao que pagavam seus próprios navios, 

em mais uma tentativa de favorecer as embarcações nacionais. Vemos, assim, que o 

discurso protecionista em relação às indústrias naval e bélica não era meramente retórico 

e produziu efeitos concretos sobre a política econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Decreto nº 526 de 28 de julho de 1847. Cf. LUZ, 1979, p. 25. 
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Capítulo 5 – Escravidão, dispersão e barbárie: a 

indústria fabril como salvação da ordem 

5.1  A especificidade do protecionismo saquarema 

No capítulo anterior, vimos as razões pelas quais a navegação e a defesa 

forneceram, a nosso ver, as mais importantes motivações para a política protecionista 

efetivamente adotada por meio das tarifas Alves Branco e medidas posteriores. Também 

vimos o quanto essas tarifas, embora contemplassem em parte tais motivações, ficaram 

aquém do protecionismo mais agressivo proposto para esses mesmos setores pelo 

gabinete de 1843, por meio do Decreto nº 294. No entanto, as considerações que vimos 

naquele capítulo estavam basicamente circunscritas às necessidades mais básicas da 

consolidação do Estado nacional e de seu controle sobre o território; não foram 

suficientes, pois, para inspirar uma ideologia protecionista abrangente, que sustentasse a 

necessidade da industrialização brasileira enquanto tal. Semelhante ideologia marcou, 

contudo, relevante presença no debate político da década de 1840, tendo sido 

impulsionada, principalmente, por membros do partido conservador. Neste capítulo, 

procuraremos explicar as influências, objetivos e interesses a que atendia essa ideologia, 

revelando o lugar por ela ocupado no programa político dos saquaremas. 

Para tanto, devemos contextualizar esse programa no quadro mais geral da vida 

brasileira. Isso implica, antes de tudo, reconhecer que o problema da dependência da 

importação de mão de obra escravizada perpassava toda a agenda política daquela década. 

De fato, não é possível entender a importância e o significado desse período na história 

econômica e política nacional sem ter em conta a ocorrência de dois movimentos, 

simultâneos e contraditórios: uma intensificação brutal do contrabando de africanos 

escravizados e o aumento progressivo da pressão inglesa pela extinção desse infame 

comércio. Consideramos que uma das contribuições do nosso trabalho para a 

historiografia será a de mostrar um aspecto até hoje inexplorado das tentativas da elite 

política brasileira de fazer frente a essa situação, ainda que seus desdobramentos práticos 

tenham sido pequenos e pouco efetivos, por razões que também buscaremos elucidar. O 

aspecto a que nos referimos foi, justamente, a tentativa de promover, por meio de uma 

política protecionista, o desenvolvimento industrial no país, com vistas a reposicioná-lo 
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na divisão internacional do trabalho e atenuar as consequências da crise da plantation, 

facilitando a transição para o regime de trabalho livre. 

Já vimos, no capítulo 2, que a continuidade do tráfico de escravos, ao arrepio da 

lei e de compromissos internacionais assumidos pelo país, foi um fator de crise nas 

relações exteriores do Brasil na década de 1840. Também comentamos, brevemente, o 

debate historiográfico acerca da atuação dos políticos brasileiros na matéria. 

Independente de controvérsias que permaneçam a esse respeito, resta claro que as 

principais iniciativas legislativas levadas adiante nos anos finais daquele decênio 

estiveram, de uma forma ou de outra, condicionadas pela grande questão pendente do 

tráfico. Temos em mente, claro, a Lei Eusébio de Queirós, por meio da qual o tráfico foi 

efetiva e definitivamente reprimido, mas também a Lei de Terras e a promulgação do 

Código Comercial, que podem ser vistas como inovações institucionais voltadas para 

permitir a continuidade, em novas bases, do desenvolvimento econômico capitalista no 

país, em um cenário de declínio e extinção gradual da escravidão sobre a qual se assentara, 

até aquele momento, esse desenvolvimento. Em nossa interpretação, a política 

protecionista advogada pelos conservadores foi um aspecto dessa mesma agenda, 

pautando-se pelas mesmas preocupações e interesses. É o que procuraremos demonstrar 

e explicar nas páginas que seguem. 

De fato, se é verdade que alguns políticos de outras correntes, como Vergueiro e 

Alves Branco, admitiam certo protecionismo genérico, justificado pela busca da 

autonomia nacional em setores necessários para a sua segurança e reverberando versões 

daquilo que se tornaria conhecido como argumento da “indústria nascente”, foi apenas no 

partido conservador, nascido do ‘regresso’, que o protecionismo adquiriu uma formulação 

específica, inspirada pelas circunstâncias peculiares do país e voltada para o 

enfrentamento dos desafios de sua época. 

Nos anos de 1840, foram as discussões mais sérias até então travadas acerca das 

consequências do fim iminente do tráfico de escravos, já visto como inevitável em um 

prazo relativamente curto, que criaram o ambiente propício para a formulação dessa 

ideologia protecionista. Nessas discussões, as lideranças conservadoras exerciam um 

protagonismo que podemos caracterizar, em sua significação política, como ambíguo.  

Por um lado, o diagnóstico que faziam do papel insubstituível da escravidão na 

estrutura social e econômica brasileira então existente – diagnóstico que, como veremos 

adiante, não era plenamente aceito pelos liberais – levava-as a uma postura de maior 

resistência e pessimismo diante das perspectivas de fim do tráfico de escravos e da própria 
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escravidão; por outro, dava-lhes uma consciência de que o enfrentamento dessa questão 

não poderia restringir-se à mera substituição de trabalhadores escravizados por 

trabalhadores livres, pois o próprio sucesso dessa substituição dependeria, em sua visão, 

de uma transformação profunda daquelas estruturas sociais e econômicas.  

Assumiam, assim, duas atitudes opostas diante da crise do escravismo: de um 

lado, uma intransigência conservadora e até reacionária, que pretendia resistir, tanto 

quanto possível, à inevitável extinção do tráfico transatlântico de escravos; de outro, um 

“desenvolvimentismo” que pode ser caracterizado como profético, pois à frente das 

possibilidades do seu tempo e precursor de debates que voltariam à baila no século 

seguinte, como observaram Versiani e Amado Cervo, já referenciados na Introdução 

deste trabalho (VERSIANI, 2022; CERVO, 1981, p. 191). 

Os principais políticos conservadores identificavam a indústria fabril como 

instrumento auxiliar e até mesmo necessário para viabilizar a mudança no regime de 

trabalho. Por essa razão, vinculavam o protecionismo, no discurso e na prática, a outra 

política pública desenhada para atender a esse mesmo objetivo: o projeto de lei de terras 

e colonização apresentado na Câmara dos Deputados em 1843. 

Lígia Osório Silva, em seu trabalho Terras Devolutas e Latifúndio (2008), 

referência inevitável no estudo da evolução histórica da questão agrária no país, dedica 

um capítulo à análise desse projeto de lei e outro a apresentar a sua interpretação daquilo 

que designou “estratégia saquarema” de transição para o trabalho livre no século XIX, da 

qual esse projeto seria um componente importante. Nossos resultados complementam a 

sua interpretação ao mostrarem o lugar ocupado pelo protecionismo alfandegário nessa 

mesma estratégia, tal como os próprios saquaremas a apresentaram em seus discursos. 

Isso, por seu turno, permite-nos chegar a uma nova apreciação do projeto de lei de terras 

por eles formulado, sobretudo no que tange às suas influências intelectuais e ao tipo de 

imigração que tinha por objetivo promover. 

Também veremos que, além do aspecto de facilitar a transição para o trabalho 

livre, o desenvolvimento fabril era considerado importante por outras razões, de cunho 

político e institucional, também fulcrais no pensamento dos saquaremas – a defesa da 

ordem, da unidade nacional e das instituições da monarquia representativa, ainda vistas 

como débeis e agora ameaçadas por um novo elemento desagregador: a crise da 

instituição escravista que forjara, desde os tempos coloniais, a comunhão de interesses 

sobre as quais se assentavam as instituições monárquicas. Mais do que um problema 

econômico, portanto, essa crise representava um desafio político e institucional. Por meio 
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de uma agressiva política protecionista, os saquaremas pretendiam desencadear uma 

mudança estrutural em sentido industrializante – uma “revolução industrial imensa” (AS, 

1843, livro 8, p. 656) – para manter a estabilidade do Estado em meio aos profundos e 

inevitáveis abalos que adviriam do declínio e fim gradual do cativeiro. 

Por esse motivo, pensamos que os nossos resultados, ao revelarem os objetivos 

dos conservadores com essa política, também nos ajudam a perceber como esses políticos 

enxergavam o papel da escravidão na fundamentação da ordem imperial e da unidade do 

país; com isso, também dão, indiretamente, maior verossimilhança às interpretações 

historiográficas que enfatizam a centralidade da escravidão para essa ordem e essa 

unidade – já que mostram, sob um novo aspecto, o respaldo que tais interpretações 

encontram no pensamento e na atuação política dos próprios protagonistas históricos da 

consolidação do Estado imperial. 

5.2  Aspectos da ideologia saquarema: trabalho, indústria e estado 

social 

É significativo que o maior representante do pensamento protecionista nos anos 

de 1840 era o mesmo homem que, anos antes, havia dado início ao movimento político 

do regresso: Bernardo Pereira de Vasconcelos. Era ele, também, quem tinha a visão mais 

pessimista dos impactos do fim do tráfico – visão essa que lhe rendeu, com alguma justiça, 

a acusação de atuar como um defensor dos interesses dos traficantes43. Já mencionamos 

na Introdução que a sua defesa radical do protecionismo desperta curiosidade por estar 

em aparente contradição com a sua filosofia política conservadora – pregoeira da 

continuidade, das mudanças lentas e da priorização dos grandes interesses estabelecidos 

–, e também por ter sido ele um ardoroso defensor do livre cambismo em décadas 

anteriores. As razões da sua mudança de posicionamento ficam claras quando lemos os 

debates parlamentares pertinentes e recorremos às referências intelectuais que ele 

mesmo indicava. 

Vasconcelos era, por essa época, um pessimista político; tecia previsões 

tenebrosas, quase apocalípticas, sobre o futuro do país. Para compreendermos a sua 

 

43. A esse respeito, recomendamos cf. SOUSA, 2015, especialmente nas páginas 82-83 e 158-162. 
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guinada protecionista, precisamos, antes, compreender as razões desse seu pessimismo. 

A esse respeito, nada pode ser mais explicativo do que as suas próprias considerações: 

Nas circunstâncias em que está o Brasil não sei como havemos de prevenir a 

catástrofe iminente. Para haver trabalho no mercado em abundância tal que 

possa cultivar os terrenos que têm já proprietários, será necessária a importação 

de milhares de trabalhadores, será necessária a multiplicação das povoações, será 

necessário milhares de providências de que não temos ainda cuidado, cumpre 

dizer a verdade. 

[A] sociedade brasileira terá uma fisionomia muito diversa da que tem 

presentemente, com a cessação do trabalho forçado. O trabalho forçado vai 

para onde se dirige, é conciliável com esta dispersão da povoação sem que 

daí resulte a barbaridade dos habitantes do país; mas o trabalho livre não 

segue o mesmo caminho; [...] o trabalho livre há de ir procurar as localidades 

em que espera colher mais pingues frutos. Não esperemos que 30, 40, 50 homens 

livres se obriguem a ir trabalhar em uma fazenda de café daqui a 40 ou 50 léguas, 

que cortem todas as suas relações, que se separem de suas famílias para irem 

prestar constantemente, como hoje presta o trabalho escravo, serviço nesses 

estabelecimentos. (AS, 1848, livro 5, pp. 119-120) 

 Vasconcelos fez essa declaração em um debate no qual se discutia o projeto de lei 

de terras, do qual ele fora, desde o início, um dos mais ardorosos defensores, chegando a 

propor, inclusive, dispositivos que o tornariam mais radical em alguns dos aspectos, como 

na instituição de um imposto territorial muito mais elevado do que o do projeto de lei 

apresentado à Câmara44. Como observou José Murilo de Carvalho, essa lei teria 

representado uma verdadeira reforma agrária se aprovada nos drásticos termos propostos 

por Vasconcelos (CARVALHO, 2014, parte II, cap. 3). Cumpre notar, no entanto, que o 

objetivo de sua fala citada acima era mostrar a insuficiência do projeto de lei de terras 

para evitar a “catástrofe iminente”. Uma das razões para isso, apontada na sua fala, era a 

grande dificuldade esperada de substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre na grande 

lavoura – preocupação recorrente em seus discursos da época. Mais adiante, veremos em 

maior detalhe as razões e influências intelectuais que fundamentavam essa preocupação. 

 

44. Essa proposta foi apresentada e discutida no âmbito do Conselho de Estado, no ano de 1842, como 
um primeiro esboço do que viria a se tornar o projeto de lei apresentado na Câmara. A esse respeito, cf. 
CARVALHO, 2014, p. 333. 
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 Ao fazer referência a “outras providências que não temos ainda cuidado”, é 

possível que Vasconcelos tivesse em vista medidas para promover o desenvolvimento da 

indústria fabril. De fato, em diversos momentos ao longo da década ele apresentou tais 

medidas como parte essencial do programa para evitar a “catástrofe iminente”. Foi no ano 

de 1843, na iminência da extinção do tratado com a Grã-Bretanha, que esse argumento 

foi mais exaustivamente apresentado por ele, principiando, sempre, da consideração de 

que seria muito difícil substituir o trabalho forçado pelo trabalho livre, nas condições 

objetivas do país: 

Todos os que têm dado algum tempo ao exame do que são terras vastas, 

desertas e férteis, e que lhes aplicam os princípios da ciência econômica, 

entendem que nestas terras é muito difícil prosperar a indústria sem o 

trabalho forçado, e que por consequência a maior parte do engrandecimento, da 

riqueza da América é devida [...] ao trabalho Africano. (AS, 1843, livro 4, p. 394) 

O Europeu tem um interesse, um instinto para proprietário como nenhum outro 

habitante do mundo. [...]. Logo que o Europeu chega a um país como o Brasil, 

tão vasto e tão fértil, e em que se obtém grande extensão de terras por um ceitil, 

[...] torna-se proprietário, e não vai alugar seu serviço! (Ibidem.) 

Uma das mais imediatas e graves consequências da dificuldade de recrutar 

trabalhadores para a lavoura seria a de tornar a produção brasileira pouco competitiva nos 

mercados europeus: 

[...] o maior obstáculo que encontramos na prosperidade ou no progresso da nossa 

indústria [...] é a oposição que o governo inglês nos faz; ele tem feito altear o 

preço do trabalho, e altear consideravelmente. Portanto os nossos produtos 

hão de ressentir-se muito da carestia do trabalho [...] colonos não se hão de 

importar no Brasil, nem mesmo se sabe se substituirão satisfatoriamente os braços 

africanos [...]; logo os nossos gêneros devem encarecer consideravelmente até 

ao ponto de não terem consumo em nenhum mercado na Europa [...]. 

(ibidem) 

Contudo, as consequências esperadas desse problema eram mais amplas. Para 

Vasconcelos – que curiosamente insistia na inexistência do contrabando transatlântico de 

escravos, enfrentando por isso a zombaria dos seus colegas – a já sentida “carestia de 

braços” traria “tendências barbarizadoras” ao país. Para evitá-las, fazia-se necessário 
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“adotar uma economia política em grande parte contrária à geralmente admitida” (livro 

4, p. 357). Elemento essencial dessa nova economia política era a adoção de um rigoroso 

protecionismo alfandegário. 

É o que ele explicou, por exemplo, em 5 de setembro de 1843, em debate no qual 

se discutia essa mesma problemática da falta iminente de mão de obra, da “dispersão”, e, 

ao mesmo tempo, da nova pauta alfandegária a ser adotada: 

O remédio que eu encontro para um mal tão grave, que acabará pela nossa 

total ruína [...] se cifra nestas três palavras: – agricultura, manufaturas e 

colonização sistemática e em grande escala –; eis a política que eu julgo que 

deve ser adotada pelo governo atual, e que me parece que ele tem adotado. (AS, 

1843, livro 8, p. 80) 

Em seguida, Vasconcelos explicava melhor o seu elogio ao governo, 

parabenizando-o pela sua intenção de “criar e promover manufaturas no Império” e, 

especialmente, de favorecer a navegação nacional, “logo que cessar o tratado com a 

Inglaterra” (ibidem). A razão pela qual ele considerava esse tema tão importante se 

evidencia quando ele volta a fazer referência ao problema da “dispersão”. Curiosamente, 

no mesmo contexto, Vasconcelos também aproveitava para mostrar a sua interpretação 

da verdadeira razão pela qual a Grã-Bretanha estava combatendo o tráfico de escravos 

para o Brasil, que seria a de favorecer a produção concorrente das suas próprias colônias: 

[D]evíamos procurar todos os meios de concentrar a população, de 

estabelecer muitas fábricas que comprassem os produtos da nossa 

agricultura, visto que não temos esperanças que esses produtos sejam 

consumidos na Europa, atendendo-se ao desenvolvimento que a seu sistema 

colonial tem dado a nação britânica. Esse sistema há muito que tem as minhas 

simpatias, porque é o sistema mais apropriado para firmar as nossas instituições 

livres. Eu não sei se tem havido, mas julgo impossível que haja um povo livre 

disseminado por uma imensa superfície de terreno como é o nosso. Para 

firmar as nossas instituições, para desenvolver os seus princípios vitais, é 

que desejo que se concentre a população por meio de uma nova política, 

inteiramente nova, e que me parece que o atual Ministério quer adotar [...]. (idem, 

pp. 80-81) 

É possível notar, aqui, o quanto esse pensamento ia além do aspecto econômico; 

envolvia, também, preocupações com a consolidação das instituições liberais da 
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monarquia. A indústria fabril, ao contribuir para formar uma nova economia de trocas 

baseada no trabalho livre, cooperaria para consolidar a ordem liberal e o Estado por meio 

da superação da “barbárie” e da “desordem” – entendidas como sintomas da dispersão. 

Esses pontos ficarão mais claros adiante, quando nos aprofundarmos no pensamento e 

nas influências de Vasconcelos. Por ora, cumpre notar o quanto ele insistia nesse aspecto, 

apresentando-se como porta-voz do gabinete saquarema: 

O governo julga nas atuais circunstâncias indispensáve[l] reconcentrar a 

população. Esforça-se pelo estabelecimento das manufaturas, e com elas 

também vai favorecer a agricultura do país, não só no consumo dos produtos 

alimentícios, como no das matérias-primas; e como o estabelecimento e 

produção das manufaturas importará para o país muitos homens livres e 

esclarecidos, a liberdade lucrará muito. Eis como desejo que se consolidem 

as instituições livres do país. Já Jean Jacques Rousseau dizia que não há país 

livre onde a população está disseminada; os tigres, dizia ele, não dominam senão 

nos desertos. 

 

O nobre senador já viajou à Europa, viu esses países clássicos, e bem sabe quanto 

neles está concentrada a população. (1843, livro 8, p. 80) 

Essas citações nos pintam um quadro geral do pensamento de Vasconcelos a 

respeito da matéria e introduzem conceitos e raciocínios que ele repetirá com insistência 

ao longo de toda a década de 1840, encontrando eco nos seus correligionários. Contudo, 

antes de nos aprofundarmos na análise dos discursos parlamentares para ver todo o 

alcance desses argumentos, devemos proceder a uma breve discussão mais geral do 

pensamento político conservador da época e das suas referências intelectuais, à luz dos 

quais o protecionismo adquire plena inteligibilidade. 

Vasconcelos tinha orgulho de ser um homem apegado aos “fatos positivos” e com 

“pouca afeição à metafísica” (ACD, 12/06/1839). Para Christian Lynch, sua maneira de 

ver a política o insere na tradição realista (LYNCH, 2015). Em mais de uma ocasião, 

aliás, esse seu apego aos “fatos positivos” foi por ele usado para justificar sua disposição 

de abraçar o protecionismo: 

Os nossos adversários dizem: – nós não queremos a proteção, somos amigos da 

liberdade ilimitada do comércio; o sistema da proteção caducou, nenhum país 

civilizado o quer, os estadistas ingleses o estão condenando… – Sr. presidente, 
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nós não somos sistemáticos, não adotamos nenhuma escola econômica; 

homens do positivo, temo-nos colocado no centro dos dois sistemas que 

dividem os economistas. Queremos favorecer a indústria até que ela tenha 

vida, até que se emancipe; mas logo que chegue a esse estado a abandonaremos 

à concorrência [...]. (AS, 1843, livro 9, p. 140) 

Essa atitude intelectual explica, também, o pragmatismo e a adaptabilidade que 

ele demonstrou em diversos momentos de sua biografia política. Poucos anos após ter 

exercido a liderança da oposição liberal ao Imperador Dom Pedro I, quando fora um 

incansável defensor das prerrogativas da Câmara dos Deputados contra as pretensões 

exorbitantes do Senado e do Monarca, Vasconcelos havia se tornado, em meados da 

década de 1830, o fundador e ideólogo do “partido da ordem”. Em suas próprias palavras, 

já citadas no capítulo 2, não era ele quem havia mudado, mas as “circunstâncias do país”. 

Se, no Primeiro Reinado, a maior ameaça que ele via às instituições liberais era o 

“despotismo”, proveniente “de cima”, agora eram a “desorganização e a anarquia”, vindas 

“de baixo”. Por isso, fazia-se necessária uma nova política, inteiramente diversa da que 

prevalecera anteriormente. 

Vasconcelos ridicularizava os políticos apegados a “princípios absolutos”. O 

verdadeiro estadista, segundo ele, deveria compreender o caráter incerto e fugaz das 

verdades políticas, muito distinto das verdades das ciências exatas: 

Se a política tivesse regras certas e de uma aplicação invariável, seria, sem dúvida, 

uma ciência ao alcance de todos; mas a dificuldade de aplicar as regras, de 

modificá-las, de acomodá-las ao estado social, é o que torna a ciência política 

a mais difícil de todas as ciências e que faz com que todos os publicistas de boa-

fé reconheçam que é a que está mais na sua infância. (ACD, 28 de maio de 1839). 

Essa citação nos permite entender melhor a sua mudança de rumos. Ele não a 

considerava um abandono dos valores que o haviam orientado no passado, mas uma 

adaptação desses mesmos valores às mudanças no “estado social”. Assim como os demais 

conservadores, Vasconcelos demonstrava apreço pelas instituições liberais e, por isso, 

argumentava que queria salvá-las de seus próprios excessos, assegurando que avançassem 

pari passu ao estado social, para que não degenerassem nos extremos opostos da anarquia 

ou do despotismo. Na visão conservadora, para que as instituições políticas fossem 

eficazes e sustentáveis, deveriam conformar-se às possibilidades delimitadas por suas 

circunstâncias sociais e históricas. 
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Desdobrando esse pensamento, vemos que, na prática, ele implicava que as 

instituições liberais só poderiam subsistir se fossem apoiadas e sustentadas por grupos 

sociais que tivessem interesse material em sua manutenção.  

É por esse motivo que, ao dar início ao movimento do regresso, Vasconcelos 

formulou o conceito de “classe conservadora”. Esta seria composta “dos capitalistas, dos 

negociantes, dos homens industriosos, dos que se dão com afinco às artes e ciências: 

daqueles que nas mudanças repentinas têm tudo a perder, nada a ganhar” 

(VASCONCELOS, 1838, pp. 2-3). Tal classe existiria em todas as sociedades humanas 

e se organizaria politicamente sempre que o progresso adquirisse um ritmo exagerado e 

ameaçasse solapar a ordem. No entanto, Vasconcelos ressaltava que, embora essa classe 

se opusesse às mudanças repentinas, tampouco lhe interessava a “absoluta inércia”. O 

progresso social, em si mesmo, agradava-lhe, pois “o capitalista quer novos meios de 

empregar seus cabedais, porque será um modo de lhe dar maior valor: o comerciante quer 

novos meios de empregar sua atividade; terá onde escolha: o homem industrioso poderá 

aperfeiçoar sua indústria, encontrará mais saída a seus produtos” (idem). 

 A política desejada pela “classe conservadora”, portanto, seria a do “progresso 

ordenado” – uma política aberta ao futuro e aos melhoramentos da liberdade, mas avessa 

à precipitação e à desordem. Vasconcelos considerava que, por ser essa classe composta 

dos setores sociais interessados, ao mesmo tempo, no progresso e na ordem, era a única 

capaz de dar às instituições o apoio necessário para a sua estabilidade e desenvolvimento 

sadio. Até o fim de sua vida ele se manteve fiel a essa filosofia, defendendo uma política 

que, como sintetizou em certa ocasião, procurava “combinar o progresso e a conservação” 

(Anais do Senado, 1844, livro 1, p. 272). 

No período que nos interessa da história brasileira, talvez seja ocioso dizer que a 

“classe conservadora” correspondia, sobretudo, aos grandes proprietários de terras e 

escravos. Daí a razão pela qual Vasconcelos tivesse tanta preocupação, no regresso, em 

atender a esses interesses. Seu diagnóstico era o de que, sem a cooperação deles, não 

poderia haver unidade nacional, muito menos ordem constitucional.  

Para os fins deste capítulo, no entanto, é interessante notar que esse argumento 

pode ser visto de duas perspectivas diferentes. De um lado, ele implica que o Estado não 

deve, em sua organização institucional e direção política, afastar-se em demasia dos 

interesses dominantes na sociedade civil, pois assim corre o risco de alienar as suas bases 

sociais de apoio e colapsar. Por outro lado, implica que uma regressão ou um 

enfraquecimento dos interesses dominantes, causados por fatores econômicos alheios ao 
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Estado, pode, também, ameaçar gravemente a sua estabilidade e funcionamento. Nos anos 

da fase inicial da Regência, cujo liberalismo Vasconcelos considerava excessivo, era o 

primeiro perigo que ele via ameaçar as instituições. Agora, nos idos de 1840, após o 

triunfo do regresso e com a iminência do fim do tráfico de escravos, Vasconcelos via o 

segundo perigo como o mais premente: não era o Estado quem se afastava da “classe 

conservadora”; era essa própria classe que se via na iminência de uma crise terminal e 

ameaçava arrastar consigo o Estado. Para enfrentar essa ameaça, então, fazia-se 

necessária uma reinvenção da “classe conservadora”, de modo a constituir uma nova base 

social sobre a qual as instituições liberais pudessem se assentar. 

Nesse contexto, devemos, também, fazer referência à absorção que os políticos 

conservadores faziam de influências intelectuais estrangeiras, na qual igualmente se 

manifestava a atitude pragmática e de adaptação às “circunstâncias”. Essa adaptação 

refletia, antes de tudo, a complexa engenharia entre liberalismo político e escravidão que 

estava na base das instituições brasileiras e perpassava todos os campos políticos, do mais 

conservador ao mais liberal. 

 Em relação a isso, Lynch (2015) alerta que devemos evitar interpretações 

apressadas do termo “regresso”. Elas podem nos levar a crer que se tratava de um 

verdadeiro reacionarismo, semelhante aos movimentos então existentes na Europa, os 

quais se pautavam por uma rejeição do liberalismo político enquanto tal, em favor de um 

retorno às instituições do Antigo Regime. Diversos trabalhos evidenciam que não era esse 

o caso (idem.; CARVALHO, 2014; COSER, 2005; NEEDELL, 2006). 

Na verdade, se há um aspecto do pensamento de Vasconcelos que permanece 

constante em meio às mudanças nos ventos da política é, justamente, a sua defesa 

apaixonada do regime constitucional e representativo. Nisso era acompanhado, também, 

pelos demais conservadores (idem). Entre as influências estrangeiras que transparecem 

no discurso e obra escrita dele e de seus correligionários, podemos mencionar Guizot, 

teórico da Monarquia de Julho na França, Tocqueville, com o seu “Democracia na 

América”, e os diversos Escritos Federalistas dos Estados Unidos. Não eram, portanto, 

reacionários, mas liberais-conservadores (CARVALHO, 1999)45.  

 

45. “Poderíamos chamá-los de liberais conservadores, utilizando a expressão que Victor Hugo empregou 
para caracterizar o liberalismo da Restauração, sintetizado na figura de Guizot. A expressão é, sem dúvida, 
apropriada, pois Guizot era um dos autores prediletos de Uruguai”. In: CARVALHO, 1999. p. 212. 
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Essa vinculação aos valores do liberalismo político clássico fica muito clara na 

obra ensaística do visconde de Uruguai. Logo nas primeiras páginas do seu Ensaio sobre 

o direito administrativo, diz ele: 

A nossa Constituição [...] garante a inviolabilidade dos direitos civis e políticos, 

que tem por base os direitos absolutos que derivam da mesma natureza do 

homem, e se reduzem a três pontos principais, a saber, liberdade, segurança 

individual e propriedade. (URUGUAI, 1862, p. 6) 

Entretanto, em linha com a visão delineada anteriormente por Vasconcelos, em 

diversas passagens da mesma obra Uruguai alerta para a necessidade de que as 

instituições do liberalismo fossem adaptadas às suas circunstâncias sociais e históricas: 

Erram consideravelmente aqueles que [...] atêm-se somente a uma ou outra 

consideração teórica, destacada e declamatória. Para julgar as instituições é 

preciso atender aos tempos e às circunstâncias. Todas as instituições humanas 

têm somente uma utilidade temporária e relativa; boas talvez para uma época, são 

más para outras. As nossas instituições de hoje seriam incompatíveis com o nosso 

estado de há um ou dois séculos, quando éramos colônia. As nossas instituições 

de há um ou dois séculos seriam incompatíveis com o nosso estado de hoje. (idem, 

p. 175.) 

Em vista dessa ênfase reiterada na necessidade de formular políticas tendo em 

vista o “estado social”, convém que investiguemos, então, como os próprios saquaremas 

enxergavam e interpretavam esse estado social, para que tenhamos uma ideia clara do que 

estava por trás das suas opções políticas, mormente na questão do protecionismo. 

É muito presente nos discursos de Vasconcelos e Uruguai a percepção de que o 

avanço da civilização no Brasil teria de percorrer um caminho consideravelmente distinto 

das nações da Europa, em função das peculiaridades que distinguiam o país. Essas 

peculiaridades decorreriam da geografia, dos costumes e da herança colonial. Essa 

percepção brotava de uma tentativa de compreender e superar a experiência traumática 

das Revoltas Regenciais e suas consequências sociais e políticas, no bojo do qual os 

conservadores formularam um diagnóstico, essencialmente pessimista, da realidade 

social do país. 

A literatura geralmente enfatiza dois aspectos desse diagnóstico. O primeiro é a 

identificação entre “litoral” e “civilização”, de um lado, e “sertão” e “barbárie”, do outro, 
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presente no discurso político das primeiras décadas do Brasil independente, mas 

sobretudo no pensamento dos saquaremas (COSER, 2005, cap. 5) (FERREIRA, 1999). 

Outro aspecto é a preocupação deles com a “dispersão” da população e todas as 

dificuldades que essa dispersão acarretava para a consolidação da ordem e da civilização 

(MATTOS, 1987, “A teia de Penélope”). Esses dois aspectos eram faces de um mesmo 

problema: para os saquaremas, a “dispersão” era a causa da barbárie que predominava 

nos sertões. Nas palavras de Ivo Coser: 

A elite política imperial assinalava, com insistência, esta associação entre a 

dispersão de uma população por áreas rurais, sem vínculos fundados no interesse, 

vivendo em áreas pouco desenvolvidas economicamente e a carência de 

civilização. O desenvolvimento material parece apontar para uma maior 

concentração populacional (o povoamento), a partir da qual crescem os 

vínculos baseados no interesse. (COSER, 2005, pp. 172-173. Itálicos no 

original.). 

O visconde de Uruguai também deixa transparecer a vinculação entre esses dois 

aspectos no mesmo relatório ministerial apresentado à Assembleia Geral, já citado no 

capítulo 2, em que se referia à população que havia tomado parte de algumas das revoltas 

que sacudiram Províncias do Norte. Antes de ver esse ponto específico, vale relembrar a 

caracterização dramática que ele faz dessa população: 

[...] uma massa enorme de homens ferozes, sem moral, sem religião e sem 

instrução alguma, eivados de todos os vícios da barbaridade! [...] Nem o sexo, 

nem a propriedade, nada respeitavam! Parece que sua missão era apagar até os 

últimos vestígios da nossa civilização nascente! (RMJ, 1841, p. 2) 

Um pouco adiante, naquela mesma exposição, o então Ministro da Justiça deixa a 

retórica inflamada de lado e delineia uma interpretação sofisticada das causas sociais 

daquela “barbárie”: 

No interior de muitas de nossas Províncias, vivem os seus habitantes separados 

uns dos outros e das povoações por grandes distâncias, cobertas de matas e 

serras, em um certo estado de independência, e fora do alcance da ação do 

Governo e das autoridades. Essa população [...] não participa dos poucos 

benefícios da nossa nascente civilização [...]. [I]mbuída de ideias perigosas de 

uma mal entendida liberdade, desconhece a força das leis, e zomba da fraqueza 



  

140 
 

das autoridades, todas as vezes que vão de encontro aos seus caprichos. (RMJ, 

1841, p.19) 

Essas citações deixam claro o motivo pelo qual os mesmos homens que tanto se 

preocupavam com a consolidação da ordem também se preocupassem com a dispersão 

da população. Para eles, essa dispersão teria como consequência a exclusão dos 

indivíduos dispersos dos “benefícios da civilização”, exclusão essa que os tornaria 

bárbaros e ferozes. Nessas condições, não poderia haver força das leis e das autoridades; 

não poderia haver ordem. Não poderia, muito menos, haver instituições liberais que 

funcionassem. Todos os principais pontos da agenda política dos saquaremas, seja na sua 

defesa da centralização política, na maneira como lidaram com a questão agrária, no 

acobertamento ao tráfico de escravos ou na defesa do protecionismo, eram por eles 

justificados, em diferentes graus, com base nesse mesmo diagnóstico. 

É importante notar que essa dispersão da população não decorria apenas de 

determinações geográficas, mas também econômicas e, por consequência destas, sociais. 

O isolamento dos homens dos sertões era um resultado, em última análise, do fato de 

estarem excluídos da economia monetária e dos vínculos sociais e políticos por ela 

engendrados. É o que observa, novamente, Ivo Coser, ao comentar esse mesmo relatório 

do visconde de Uruguai: 

O estado de independência, no qual estes homens vivem, não diz respeito só à 

ação do Estado, mas também à formação de vínculos estabelecidos a partir do 

trabalho. Os interesses materiais e sociais que surgem a partir do trabalho, 

vinculando os indivíduos entre si e para com a ordem social e política, são 

frágeis ou inexistentes nos sertões bárbaros. (2005, p. 171. Itálicos no original.) 

Podemos ver, assim, que categorias polares como unidade e dispersão, civilização 

e barbárie, tão presentes no léxico dos saquaremas, eram por eles mobilizadas com o 

intuito de descrever um fenômeno social de raízes profundas e origens remotas, que já há 

muito tempo preocupava as elites brasileiras: a existência de uma extensa população que 

não se encaixava com facilidade na rígida estratificação social imposta pelo escravismo 

e, por força da sua dificuldade de encontrar ocupações permanentes no setor assalariado, 

vivia num estado descrito por essas elites como de uma “ociosidade”, que a tornava 

“perigosa” (COSER, 2005, p. 176). 

Os saquaremas não foram os primeiros a ver no desenvolvimento da indústria 

fabril um meio de enfrentar esse problema no Brasil. De fato, ao menos desde o período 
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da presença da Corte portuguesa no Rio de Janeiro essa preocupação havia motivado certa 

apologia do desenvolvimento industrial que via nas manufaturas uma atividade 

especialmente apta a recrutar, empregar e disciplinar essa população. Tal pensamento, se 

não desaparecera por completo, cresceu em importância no início dos anos de 1840. 

Frequentemente se identificava e se confundia, no discurso parlamentar, com a promoção 

do trabalho enquanto tal, no âmbito de uma intenção mais ampla de “propagar a 

moralidade” entre as massas. O objetivo último dessa promoção do trabalho era 

consolidar a paz, a segurança e a ordem: 

O grande desideratum do Brasil é converter os seus filhos ociosos em homens 

trabalhadores. Eis aí a grande necessidade do país; em satisfazê-la está 

interessada a segurança individual, a honra da monarquia, a paz e a prosperidade 

do Império. (AS, 1843, livro 4, p. 418)46 

 Não surpreende, portanto, que esse tipo de pensamento fosse habilmente 

explorado pela retórica dos protecionistas: 

[...] queremos favorecer a indústria até que ela tenha vida, até que se emancipe; 

mas logo que chegue a esse estado a abandonaremos à concorrência; queremos 

favorecer o trabalho; mas como o favoreceremos sem que promovamos os 

estabelecimentos industriais? (AS, 1843, livro 9, p. 140)47 

Tudo indica que a experiência das diversas revoltas, nas quais essa população 

“dispersa” revelara sua face mais ameaçadora e terrível, foi fundamental para alimentar 

esse tipo de preocupação e explica sua grande presença nos debates da época. Os 

saquaremas, valendo-se da absorção de influências de economistas estrangeiros e 

pensadores do liberalismo político, tornaram-se os seus principais e mais elaborados 

intérpretes no Parlamento. Não estavam, contudo, sozinhos: encontravam eco na 

mentalidade predominante.  

É ilustrativa dessa mentalidade a curiosa fala do senador Costa Ferreira, em 1841, 

quando defendeu a concessão de créditos públicos a uma fábrica que, aparentemente, 

encontrava-se em apuros. Em seu argumento, o senador fez referência ao fato de que 

semelhante benefício havia sido concedido, recentemente, a duas entidades religiosas, 

estabelecendo uma equivalência interessante entre os dois tipos de empreendimento: 

 

46. Fala do Senador Holanda Cavalcanti. 
47. Fala do Senador Bernardo Vasconcelos. 
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Estou inteiramente de acordo no princípio de que convém propagar a moralidade, 

quando mais possa ser; mas não creio que isto se consiga só pela criação e 

sustentação de estabelecimentos pios; entendo que a moralidade também se 

propaga, quando se anima e protege um estabelecimento dirigido em ordem, 

onde muitas pessoas livres e morigeradas se empregam. (AS. 1841, livro 4, p. 

622). 

A historiografia econômica nos ajuda a compreender as estruturas que estão na 

origem dessa grande população socialmente desajustada que preocupava os políticos 

brasileiros. Celso Furtado faz referência a ela quando trata do “problema da mão de obra” 

enfrentado pelo Brasil na segunda metade do século XIX, em decorrência da crise da 

escravidão. Antes de explicar a opção política, enfim tomada, pela imigração em massa, 

Furtado nota que já havia, no país, uma grande oferta interna potencial de trabalho livre, 

que se encontrava dispersa por um amplo “sistema de subsistência” caracterizado pela 

baixíssima produtividade.  

Esse sistema se desenvolvera continuamente desde o início da Colônia, às 

margens das grandes culturas exportadoras assentadas sobre o escravismo, como um 

resultado da abundância de terras passíveis de livre ocupação. Nas palavras do autor: 

Havendo abundância de terras o sistema de subsistência tende naturalmente 

a crescer e esse crescimento implica, as mais das vezes, redução da 

importância relativa da faixa monetária. O capital de que dispõe o roceiro é 

mínimo, e o método que utiliza para ocupar novas terras, o mais primitivo. [...] 

Mesmo que dispusesse de técnicas agrícolas muito mais avançadas, o homem da 

economia de subsistência teria que abandoná-las, pois o produto do seu trabalho 

não teria valor econômico. (FURTADO, 2007, p. 123) 

 No entanto, não apenas nas zonas rurais se havia acumulado uma grande 

população que não encontrava espaço na economia monetária. Também as vilas e cidades 

sofriam com essa realidade: 

Também nas zonas urbanas se havia acumulado uma massa de população que 

dificilmente encontrava ocupação permanente. [...] As dificuldades de adaptação 

dessa gente e [...] daqueles que vinham da agricultura rudimentar do sistema de 

subsistência contribuíram para formar a opinião de que a mão-de-obra livre do 

país não servia para a “grande lavoura”. (idem, p. 124) 
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Embora Furtado se referisse às últimas décadas do século XIX, a preocupação 

com essa problemática remonta a muito antes, como demonstram os discursos 

parlamentares vistos anteriormente. A consciência espraiada desse problema, num 

ambiente político permeado pela intenção de consolidar a ordem pública e a legitimidade 

das instituições monárquicas e representativas, fornecia um terreno fértil para o 

desenvolvimento de uma política industrialista, do qual o protecionismo alfandegário 

defendido pelos saquaremas foi a manifestação mais consistente.  

De fato, com base nos discursos que vimos acima e nos ensinamentos de Furtado, 

já podemos intuir o papel peculiar que era atribuído à indústria fabril na consolidação da 

ordem: se o emprego da população livre na grande lavoura era tido como inviável, as 

manufaturas despontavam, por oposição, como o meio por excelência de inclusão dessa 

população no mundo do trabalho, retirando-a da marginalização que a tornava “perigosa”. 

Quem bem ilustra essa percepção é o senador Montezuma, um grande defensor da 

indústria fabril nos primeiros anos da década de 1850. Em suas considerações, o senador 

apontava o estigma da escravidão, associado ao trabalho agrícola, como uma razão a mais 

para considerar o papel indispensável das fábricas, vistas como lugares por excelência do 

trabalho livre e assalariado: 

Ora, nós temos necessidade [...] de dar desenvolvimento às nossas manufaturas, 

[...] porque no Brasil, enquanto existir a classe escrava [...] há de ser muito difícil 

chamar os nacionais do país para pegarem na enxada, ou para exercerem o 

mesmo trabalho que exercem atualmente os escravos, e desta dificuldade 

resulta no país uma classe de proletários que são perigosos, que pouca 

utilidade prestam à nação. Estes irão servir perfeitamente nas fábricas, nas 

manufaturas, [...] porque lá a escravidão civil quase não tem entrada. (AS. 

1851, livro 4, p. 712.) 

A preocupação com essa população marginalizada era disseminada na classe 

política, como dissemos, mas a especificidade dos saquaremas estava no fato de se 

valerem de um diagnóstico das causas dessa “ociosidade” que ia além de aspectos morais 

e comportamentais, abrangendo, também, uma reflexão crítica sobre as instituições e 

estruturas que estavam na origem desse fenômeno. Para eles, eram essas instituições e 

estruturas que, ao ocasionarem a dispersão da população por um vasto território inculto, 

em um estado de isolamento distante dos “benefícios da civilização”, haviam produzido 
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a ferocidade bárbara dos homens dos sertões que tanto impressionaram o visconde 

de Uruguai. 

Tal diagnóstico decorria da observação da realidade brasileira, mas também da 

grande influência de um pensador estrangeiro: Edward Gibbon Wakefield, o conhecido 

administrador colonial britânico que teorizara sobre as razões da escravidão na América. 

É unanimemente reconhecido que Wakefield exerceu influência na formulação do projeto 

de lei de terras pelos conservadores, embora haja alguma controvérsia sobre o alcance 

dessa influência (CARVALHO, 2014, p. 332; SILVA, 2008, pp. 110-111).  

Abordaremos essa controvérsia adiante. Por ora, cumpre observar que, para E. G. 

Wakefield, a escravidão era um resultado da superabundância de terras férteis livremente 

apropriáveis no continente americano, que inviabilizariam o trabalho assalariado em larga 

escala. A razão disso é que, havendo disponibilidade de boas terras, os salários oferecidos 

pelo setor monetário teriam de ser suficientemente altos para superarem, aos olhos dos 

colonos, a alternativa de viverem como posseiros autossuficientes. Nas condições então 

vigentes na América, seria inviável oferecer salários tão altos, tornando a escravidão 

indispensável para viabilizar a produção primário-exportadora em larga escala que 

consubstanciava o próprio sentido econômico da colonização. Para Wakefield, a 

superação do escravismo, portanto, exigiria que se dificultasse de algum modo o acesso 

às terras, encarecendo-as, como a Lei de Terras brasileira procurou abertamente fazer. 

Entretanto, nossa pesquisa revela que a influência de Wakefield sobre os 

saquaremas foi muito além da explicação da escravidão e da questão agrária. Na obra 

England and America: a comparison of the social and political state of both nations, 

conhecida e lida pelos saquaremas48, Wakefield dedica grande atenção a outro problema 

grave que identificava nos Estados Unidos e que atribuía a superabundância de terras: 

justamente a “dispersão” (dispersion) e o isolamento social, cujo resultado seria o 

desenvolvimento de “tendências barbarizadoras” (barbarising tendencies).  

Em certo momento da obra, quando comenta a presença dessas tendências nos 

homens que se aventuravam pelo oeste dos Estados Unidos, diz ele: 

 

48. Lígia Osório Silva supõe, erroneamente, que essa obra não foi lida pelos saquaremas e não influenciou 
diretamente o projeto de lei de terras (cf. SILVA, 2008, p. 113). Na realidade, conceitos utilizados por 
Vasconcelos e Rodrigues Torres na defesa do projeto de lei e do protecionismo foram, segundo todas as 
evidências, extraídos dela. Além disso, a obra é referenciada pelo visconde de Uruguai em uma nota de 
rodapé do seu Ensaio sobre o direito administrativo, justamente em passagem na qual aborda o problema 
agrário e a questão da “dispersão” da população (cf. URUGUAI, 1862, pp. 55-56). 
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In the history of the world, there is no example of society at once dispersed 

and highly civilized; while there are instances without end, in the history of 

colonization, of societies, which, being civilized, became barbarous as soon as 

they were dispersed over an extensive territory. That division of each man’s 

labour amongst several employments, which, says Adam Smith, is the 

immediate cause of ignorance, is an effect of dispersion; and dispersion 

interferes with the cultivation of knowledge in another way: that is, by obstacles 

do social intercourse, to the interchange of ideas, to the exercise of the mental 

faculties. (WAKEFIELD, 1833, p. 329.) 

As causas dessa dispersão, para Wakefield, se resumiam à mesma da escravidão: 

o baixo preço da terra fértil (idem, p. 326). Na realidade, a própria escravidão, para ele, 

não era outra coisa senão uma adaptação criada para evitar as tendências dispersivas 

decorrentes da superabundância de terras, pois, por meio dela, era possível efetuar a 

“combinação do trabalho” e evitar, coercitivamente, o isolamento “barbarizador” dos 

trabalhadores. Dessa forma, a abolição do trabalho forçado, vista por ele como desejável, 

só seria obtida se, de algum modo, fosse enfrentado o problema da tendência à dispersão 

dos homens livres. 

Já vimos o quanto essas ideias se assemelham aos argumentos de Vasconcelos. 

Foram, também, reproduzidas com grande fidelidade pelos saquaremas nos debates sobre 

o projeto de lei de terras. Com efeito, logo após apresentar o projeto para a sua primeira 

discussão na Câmara, argumentava o deputado Rodrigues Torres, seu autor: 

Um dos males em todo país novo e falto de braços é que os particulares ocupem 

grande extensão de terrenos que não podem cultivar [...]. Outro mal nasce daqui, 

e é que uma pequena população se espalha sobre uma vasta superfície. Homens 

assim disseminados, que não podem comunicar-se uns com os outros, trocar 

as suas ideias, os seus pensamentos, que não podem coadjuvar-se 

mutuamente, tornam-se bárbaros, em vez de civilizar-se. (ACD, 8 de agosto 

de 1843). 

 Outros deputados reforçavam o argumento, apontando para exemplos da realidade 

brasileira. Era o caso de Souza Franco: 

O projeto tem por fim remediar o isolamento ou dispersão de nossa 

população, e os inconvenientes inúmeros que daí resultam [...]. O isolamento 

é um mal terrível contra a riqueza e a civilização; unamos todas as nossas forças 
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contra este terrível mal que sofremos, e procuremos sustentar, senão salvar 

o Império. O honrado e ilustre deputado pela Bahia nos pinta os males do 

isolamento, e com um tom de convicção que a comunica aos outros. Viu 

proprietários do interior pobres e miseráveis que não tinham que comer, e a 

miséria era tal, que o dinheiro que levava não tinha emprego, não havia que 

comprar. [...] [É] mais uma prova e convincente de que as terras de per si 

pouco valem se não há braços para as cultivar e mercado em que se permute 

o produto, e tudo isto nasce do isolamento. (Idem, 14 de agosto de 1843) 

Portanto, assim como para Wakefield, para os saquaremas o problema da 

abundância de terras apropriáveis ia muito além da explicação da escravidão; explicava, 

também, a desordem e a “barbárie” dos homens livres dos sertões, que não participavam 

dos “benefícios da civilização” e, por isso mesmo, “nada respeitavam”. Enfrentar esse 

problema figurava como indispensável, pois, não apenas para tornar viável a transição 

para o trabalho livre, mas também para civilizar os homens livres e, assim, consolidar a 

autoridade do Estado. 

É conveniente ressaltar que esse pensamento deixou marcas muito duradouras no 

debate político brasileiro. Em outro contexto muito diverso, duas décadas após os 

primeiros debates do projeto de lei de terras, o visconde de Uruguai ainda fazia referência 

a Wakefield (erroneamente identificado como “americano”) e apontava a dispersão da 

população como um dos grandes desafios a serem enfrentados para a consolidação do 

Estado, indicando, ainda, a questão agrária como uma de suas causas: 

A dispersão da população, dispersão cuja tendência é, na frase de um escritor 

americano, barbarizadora, é um dos maiores obstáculos com que temos de 

lutar, na organização das nossas divisões políticas, administrativas e judiciárias. 

[...]. O nosso sistema de agricultura não concorre pouco para a dispersão da 

população. Derribadas as matas e queimadas as florestas, aproveitada a uberdade 

das camadas superficiais da terra, estrumadas pelo tempo, o agricultor, 

considerando esterilizado o terreno, porque exige maior trabalho e outro sistema 

para recuperar a fertilidade, muda-se em busca de terrenos virgens, e portanto 

dispersa-se. (URUGUAI, 1862, p. 56) 

 Não surpreende, portanto, que o projeto de lei de terras recebesse tamanha 

prioridade do gabinete saquarema e fosse por ele apresentada como o principal 

instrumento para lidar com o problema da dispersão e viabilizar o trabalho livre em larga 



  

147 
 

escala. Como já comentamos no capítulo 3, o imposto territorial era parte essencial do 

texto original do projeto de lei, justamente por funcionar como um poderoso incentivo 

contra a ocupação extensiva e improdutiva da terra, evitando sua consequência mais 

nefasta: a dispersão. Não conseguiram, no entanto, aprovar a criação desse imposto. 

 Décadas mais tarde, Tavares Bastos, um liberal e federalista radical (situado, 

portanto, no extremo oposto do espectro político), demonstrava compartilhar da mesma 

preocupação com os efeitos da dispersão, revelando o amplo alcance e persistência desse 

diagnóstico sobre a classe política do Império. É interessante notar que, também para ele, 

o imposto territorial – que, contudo, desejava provincial, como liberal que era – seria um 

instrumento adequado para enfrentar o problema: 

Aconselhamos às Províncias o lançamento do imposto territorial. Eis o seu 

grande recurso financeiro, até hoje desprezado [...]. Tendendo a reduzir as vastas 

áreas incultas, é ele o meio de fornecer terra barata, em boas condições de 

transporte, ao imigrante e ao liberto. Importar trabalhadores que não encontram 

onde comodamente se estabeleçam; emancipar o trabalhador nacional, mas 

impedi-lo de ser pequeno proprietário no município ou na Província que habitara 

[...], é erro grosseiro em país que já demasiado sofre o inconveniente da 

dispersão dos habitantes. (BASTOS, 1870, p. 270) 

Nos anos de 1840, contudo, parecia aos saquaremas que o combate aos efeitos da 

dispersão não poderia restringir-se ao projeto de lei de terras. Sobretudo porque havia 

dúvida quanto à sua efetividade e, de qualquer forma, mesmo os mais ardorosos 

defensores do projeto reconheciam que levaria muito tempo para que os seus resultados 

aparecerem na forma de um influxo intenso de trabalhadores livres capazes de substituir 

os escravizados. Era essa a preocupação de Vasconcelos ao alertar que essa lei, apesar de 

muito importante, não bastaria para evitar a “catástrofe iminente”, devendo ser 

complementada por outras providências. Além do mais, seria necessário percorrer um 

longo caminho político até aprová-la, enquanto o agravamento da “barbarização” se 

insinuava próximo, exigindo uma combinação de medidas urgentes. 

É neste ponto que devemos fazer referência a outro aspecto do pensamento de 

Wakefield, cuja influência sobre os saquaremas parece ter sido ignorada até hoje: a sua 

defesa do protecionismo alfandegário.  

Em um dos capítulos de sua obra já citada, o autor inglês faz uma apologia enfática 

das tarifas protecionistas adotadas pelos Estados Unidos. Na verdade, dedica todo um 
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capítulo do seu livro a essa defesa, sob o título de apology for the american tariff 

(Wakefield, 1833, livro II, note XI). Segundo ele, as tarifas protecionistas seriam a 

maneira encontrada pelos Estados do Norte daquele país, nos quais não havia escravidão, 

para combater as tendências barbarizadoras da dispersão: 

The tariff, by inducing so many people to become manufacturers, has prevented 

so many people from becoming backwoodsmen; has created and maintains so 

many towns, with roads between them; has bestowed upon all the people in and 

near those towns the great advantage of social intercourse; […]. The tariff, 

therefore, counteracts in some degree the barbarising tendency of 

dispersion; and for that most useful quality is well worth some economic 

sacrifice […]. (WAKEFIELD, 1833, vol II, p. 52)  

 Seu argumento se torna ainda mais relevante para o caso brasileiro um pouco 

adiante, quando o autor comenta os crescentes conflitos políticos na União americana 

entre os interesses do Norte, industrial e protecionista, e os do Sul, agrícola e escravista. 

Para ele, a razão de fundo dessas divergências estaria na adoção, por essas duas regiões 

do país, de mecanismos distintos para combater a dispersão: no Norte, o protecionismo; 

no Sul, o escravismo. Mas observa que, com o declínio e possível fim da escravidão 

sulista, era previsível que o próprio Sul passasse a defender o protecionismo, como uma 

medida emergencial para criar mercados e conservar alguma divisão do trabalho: 

The affection of the northern states for the tariff is thus fully explained. As in the 

southern states slavery, so in the northern states the tariff, is an expedient, a 

shift, for correcting the mischievous influence of dispersion. 

Losing their slaves, they too [the southern states], like the northern states, 

would want a tariff to counteract dispersion, to preserve some combination 

of capital and labour, and some division of employments; or, at the least, to 

create domestic markets; a demand for the produce of scattered capital and labour. 

(Idem, pp. 58) 

 Essas colocações de Wakefield revelam a origem da posição dos saquaremas em 

matéria de indústria fabril. De fato, podemos dizer que elas nos são familiares, pois foram 

replicadas quase ipsis litteris por Vasconcelos nas citações que vimos anteriormente. Para 

Wakefield, no caso hipotético do fim da escravidão no Sul dos Estados Unidos, o 

protecionismo serviria como um contraponto à dispersão da população e às consequências 
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socioeconômicas dela decorrentes. Neste ponto, compreende-se o alcance da sua 

influência sobre Vasconcelos e o quanto a defesa do protecionismo, por parte desse 

último, decorria de sua visão da problemática da crise da economia escravista. As mesmas 

razões que o levavam a ter uma postura conivente com a continuidade do tráfico de 

escravos estavam por trás de sua apologia da indústria fabril. Dessa forma, ele emulava 

perfeitamente o comportamento “adaptativo” que Wakefield esperava ver nos sulistas dos 

Estados Unidos diante da crise da escravidão naquele país: sendo impossível evitá-la, 

restaria apelar ao protecionismo. 

Portanto, vemos que os mesmos conceitos de Wakefield que haviam inspirado o 

projeto de lei de terras inspiraram, também, a defesa entusiasmada do protecionismo 

alfandegário pelos conservadores, que tentaram colocá-lo em prática pelo Decreto nº 294, 

já mencionado no capítulo anterior e que discutiremos em mais detalhe à frente. Indo 

além, podemos afirmar que categorias como “dispersão” e “tendências barbarizadoras”, 

adaptadas ao contexto brasileiro e usadas na defesa de ambas as iniciativas, exerceram 

função estruturante sobre todo o pensamento social e econômico dos saquaremas, 

deixando um legado mais abrangente e duradouro no debate político brasileiro do que é 

geralmente apreciado. A referência frequente a esses conceitos é fundamental para 

delimitar a especificidade da posição conservadora nos debates políticos relevantes da 

época, também, mas não apenas, na questão do protecionismo. 

 O que acabamos de dizer pode ser observado na forma como essas ideias eram 

trabalhadas nos debates sobre os temas mais críticos da época, como a questão da 

colonização, então em primeiro plano. De fato, percorrendo esses debates, percebemos as 

razões de fundo da divergência entre a política protecionista mais incisiva defendida pelos 

saquaremas, delineada no Decreto nº 294, e o protecionismo moderado e ocasional de 

alguns políticos liberais e das tarifas Alves Branco. Essa divergência decorria, em última 

análise, de diagnósticos distintos sobre a questão da mão de obra. 

Uma sessão particularmente reveladora disso, no Senado, foi a do dia 27 de abril 

de 1843, quando Vasconcelos travou um longo debate com Holanda Cavalcanti, Costa 

Ferreira e alguns outros senadores sobre políticas de colonização. Como já vimos, tanto 

Cavalcanti como Costa Ferreira haviam demonstrado certa simpatia pelo protecionismo, 

defendendo-o em relação a algumas indústrias específicas, mormente como instrumento 

de “moralização” e promoção do trabalho. Tinham, contudo, posicionamento muito 

diferente de Vasconcelos em matéria de colonização, pois não compartilhavam das ideias 

de Wakefield a esse respeito. 
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Cavalcanti, em suas colocações, demonstrava não acreditar na existência de 

“tendências barbarizadoras”, tampouco que o trabalho livre fosse inviabilizado pela 

superabundância de terras. Para ele, o fracasso do trabalho livre no Brasil seria uma 

questão de “hábito” e, portanto, uma consequência da escravidão, não o contrário: 

[E]nquanto o país mostrar simpatias por escravos, os homens livres não vêm 

[...]. Apenas um estrangeiro aqui chega, sente a bondade do país, proclama-a, 

propõe-se a trabalhar, [...] mas logo que se acha em contato com os escravos, logo 

que se vê obrigado a sofrer os apodos, os insultos dos escravos, ele recua [...]. 

Se não continuasse o tráfico a despeito da lei, o país sentiria a necessidade de 

promover a colonização; trataria de a facilitar por todos os meios ao seu alcance: 

o trabalho livre viria pouco a pouco substituir o trabalho forçado. (AS, 1843, livro 

4, pp. 396-397) 

Diante desse argumento, Vasconcelos retrucou com um exemplo prático e, ao que 

parece, retoricamente efetivo, pois não recebeu contestação: 

[P]osso explicar o que acontece ao nobre senador quando contrata o trabalho 

livre. O nobre senador contrata um colono: nos primeiros meses ainda ele o 

suporta: passado algum tempo, o colono principia a fraquear no trabalho [...], e 

depois, na ocasião em que o nobre senador mais precisa dele, diz-lhe um adeus. 

Se o nobre senador tivesse um engenho de moer cana e quisesse fabricar açúcar, 

conheceria então os prejuízos que lhe causavam a falta do trabalho [...]. Quando 

o nobre senador tivesse perdido as produções de dois ou três anos por ser 

abandonado pelos trabalhadores [...], então havia de confessar que tem estado 

muito iludido [...]. (Idem, p. 407) 

Seu argumento econômico era mais sofisticado do que isso, contudo, e apoiava-

se, novamente, na autoridade de um autor estrangeiro. Fica claro no uso que faz do 

pensamento desse autor que, em última análise, o problema estaria no fato de não ser 

possível promover a “combinação” do trabalho livre sem, antes, encontrar um antídoto 

efetivo contra a dispersão: 

Eu presumo que o nobre senador há de ter lido, porque é uma obra muito 

estimada, a Economia política de Simonde de Sismondi e a descrição que nela 

faz do homem do bosque; este homem trabalha por si só, não tem em vista o 



  

151 
 

que outro produz, [...] não há combinação de trabalho, e o resultado é não 

haver troca das suas produções por outros gêneros e não terem esses homens 

relações algumas [...]; não conhecem os templos, nem procuram, porque um 

momento que abandonem o seu serviço podem ficar reduzidos à miséria; se têm 

necessidade de justiça, não a vão solicitar da autoridade competente, fazem-na 

por seus próprios braços. [...]. Eis a fortuna do país em que não há combinação 

de trabalho! (Idem, p. 406) 

Neste ponto, vemos como as reflexões econômicas de Vasconcelos 

complementam o diagnóstico do visconde de Uruguai, visto anteriormente, sobre as 

causas da barbárie dos homens do interior – “separados uns dos outros por longas 

distâncias" e que “desconhecem a força das leis". Para Vasconcelos, o isolamento desses 

homens decorria de não estarem integrados a uma divisão social do trabalho, inviabilizada 

pela dispersão. Essa exclusão da divisão social do trabalho, por sua vez, fazia com que 

não participassem dos “benefícios da civilização” e, por consequência, fossem 

indiferentes, ou até hostis, à autoridade e às leis – garantidoras de uma ordem que em 

nada os beneficiava. Assim, podemos dizer que esses homens eram o inverso da “classe 

conservadora”, já que, ao contrário dessa classe, não tinham, em princípio, nada a perder 

com a desordem, podendo até mesmo nutrir esperanças de ganhar algo com ela. 

Isso fica mais claro quando recorremos à obra de Sismondi, mencionada por 

Vasconcelos, na qual a descrição do “homem no bosque” é feita para contrastar a 

condição precária desse homem, que não poder contar “senão consigo mesmo”, e a 

condição superior do homem em sociedade, o qual “está em meio a um grande número 

de associados com os quais estabelece uma troca contínua de serviços, trabalha para que 

outros usufruam e descansem, e conta com o trabalho dos outros para sua própria fruição 

e seu próprio repouso” (SISMONDI, 2009, livro II, p. 69). O objetivo do autor francês é, 

em suma, evidenciar os grandes benefícios da divisão social do trabalho, efetuada por 

intermédio das trocas. A fala de Vasconcelos e o uso que faz desse autor demonstram, 

portanto, a pertinência da análise de Ivo Coser (2005) sobre a importância atribuída pelos 

conservadores ao trabalho e à expansão da economia de trocas no combate à barbárie e à 

consolidação da ordem política e social. 

Ainda na mesma discussão com Cavalcanti, Vasconcelos buscava desenvolver o 

seu raciocínio aplicando conceitos de Wakefield à análise caso brasileiro: 
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Um mal do trabalho individual é a dispersão que obriga o homem a cuidar de si 

só, que o inabilita para combinar o trabalho. Ora, no Brasil existe essa mesma 

dispersão, mas não se sente, pelo favor do braço escravo; porque o favor do 

braço escravo permite a combinação do trabalho; mas, diminuídos estes 

braços, principia-se logo a sentir os efeitos perniciosos da dispersão; e como 

não se pode duvidar que um homem isolado, sem comunicações, sem troca de 

gêneros, sem nenhum recurso, seja um ente desgraçado, segue-se que, acabando-

se os braços escravos, sentiremos os males da dispersão dos habitantes do 

Brasil. (ibidem) 

Era plena, portanto, sua adesão à tese de Wakefield. Para ele, a escravidão era um 

mecanismo para possibilitar a combinação do trabalho e a economia de trocas em um 

mundo caracterizado por terras “vastas, desertas e férteis” livremente apropriáveis, como 

o Brasil. 

Em outra ocasião, debate semelhante se passou entre Vasconcelos e Vergueiro. 

Este último ofereceu, então, o seu valioso testemunho pessoal de quem havia sido um 

pioneiro no emprego do trabalho livre imigrante na agricultura do país. Sua opinião era 

semelhante à de Cavalcanti: para ele, a escravidão nunca fora necessária, muito menos 

indispensável no Brasil. O trabalho livre, por seu turno, poderia perfeitamente ser 

introduzido com sucesso na agricultura, mesmo nas condições institucionais vigentes, 

como ele próprio tentava demonstrar pelo exemplo. O maior obstáculo ao seu sucesso 

seria a mentalidade e a atitude dos próprios brasileiros: 

Eu inclino-me a pensar que o Brasil havia de estar em melhores 

circunstâncias se não tivesse admitido a escravidão [...]. Eu espero fazer 

algum lucro com o trabalho livre: não duvido que fizesse maior lucro se os braços 

livres que tenho empregado e que desejo aumentar fossem escravos, porque então 

nada tinha que repartir com eles senão o miserável alimento, o miserável 

vestuário, não tinha que fazer grande desembolso para os estabelecer.  

Mas disse-se que eles [os imigrantes] não quererão vir. Não acho nisto 

dificuldade; a dificuldade que acho é que os brasileiros queiram recebê-los [...]. 

Sei que ao lavrador, acostumado a tratar com escravos, custará muito tratar com 

gente livre, porque os escravos governam-se do modo que se quer e com gente 

livre é necessário mais algum jeito, mais alguma consideração. Não há, em 

verdade, muita disposição para receber gente livre [...]. (AS, 1848, livro 5, p. 

192) 
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 O fato de Vergueiro não compactuar com o diagnóstico de Vasconcelos sobre o 

problema da mão de obra era a principal razão para que não aderisse ao seu protecionismo 

radical; suas próprias colocações, em debates pertinentes, nos permitem chegar a essa 

conclusão. É o que vemos, por exemplo, em uma sessão no ano de 1843 na qual se discutia 

a prorrogação da vigência do artigo da lei orçamentária que autorizava o governo a alterar, 

dentro de amplos limites, as tarifas das alfândegas, sem precisar de nova autorização da 

Assembleia em cada caso. Vasconcelos defendeu a prorrogação do artigo e o início 

imediato de sua aplicação, mesmo antes do fim da vigência do tratado comercial com a 

Grã-Bretanha. Para ele, o Poder Executivo deveria ter a faculdade de ir ajustando as 

tarifas de acordo com as necessidades da indústria, sem depender de novas autorizações 

legislativas, pois teria melhores condições de conhecer as necessidades e reagir 

tempestivamente às demandas do desenvolvimento industrial. 

Vergueiro e outros liberais se opuseram duramente a essa proposta. 

Argumentaram que isso seria abdicar de atribuições constitucionais do Legislativo em 

favor de uma agenda que, na realidade, não era tão urgente, muito menos a ponto de 

justificar tamanha concentração de poder no Ministério. Nas palavras de Vergueiro: 

Não se rebaixe tanto os indivíduos que compõem a Assembleia Geral que não 

saibam conhecer a influência que os impostos possam ter sobre a indústria; não 

se tratem com tanto desprezo. [...]. E demais, que indústria há que se poderá 

arruinar repentinamente se a tarifa, na parte que lhe disser respeito, não se alterar 

dentro de um ou dois meses? Não a vejo. Por ora, a nossa indústria fabril está 

para se criar, a nossa indústria por ora é a agrícola [...]. (1843, Livro 8, p. 

665). 

 Em seguida, Vergueiro reafirmou as suas simpatias protecionistas, mas 

distanciando-se da posição de Vasconcelos sobre a questão da mão de obra e deixando 

claro mover-se por outras considerações: 

Diz-se que nós estamos em vésperas de uma revolução industrial, que devemos 

lançar mão das manufaturas. É verdade, eu sou dessa opinião, que nós devemos 

promover muito as manufaturas [...]. Não porque eu suponho que há 

diminuição de braços escravos; não suponho isso, estou persuadido que não 

há diminuição [...]. (idem, p. 666). 
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As razões de suas simpatias moderadamente protecionistas, portanto, nada tinham 

a ver com evitar uma “catástrofe iminente”, ou combater os “efeitos barbarizadores” da 

dispersão, nos quais não cria. Justificavam-se por considerações muito mais singelas: 

Convenho que há maior necessidade de trabalhadores do que havia, porque a 

população livre tem aumentado, os capitais têm aumentado, [...] convém ir 

inclinando a população livre ao trabalho industrial. Mas o que tem isso com 

o serem feitas as tarifas pelo corpo legislativo, como a constituição quer; ou só 

pelo governo, como a constituição não quer? (idem, p. 666) 

Vemos, assim, as razões da diferença entre os adeptos de um protecionismo 

moderado em relação a certas indústrias, como Vergueiro e Cavalcanti, e os 

conservadores adeptos de um protecionismo mais radical, liderados por Vasconcelos: os 

dois grupos possuíam entendimentos distintos do problema da escravidão, de suas 

consequências, de sua crise e de suas possibilidades de superação. Esses diferentes 

entendimentos, por sua vez, tinham desdobramentos para as visões que tinham do papel 

a ser desempenhado pela indústria fabril na sociedade brasileira. 

Quanto à vertente conservadora, até o momento nossa atenção esteve voltada aos 

discursos de Bernardo Vasconcelos, por ter sido ele o principal e mais articulado 

propagador dessas ideias no Parlamento. Suas análises extensas e detalhadas nos dão as 

melhores condições de apreender todos os aspectos do argumento. No entanto, é 

importante ressaltar que esse posicionamento não era uma idiossincrasia de Vasconcelos; 

contava com o apoio dos demais conservadores, também adeptos das ideias de Wakefield. 

Veremos exemplos disso adiante. 

5.3   O “sistema saquarema” e seu abandono 

Na mesma época em que Vasconcelos defendia enfaticamente o protecionismo no 

Senado, seus colegas saquaremas, atuando na Câmara dos Deputados, esforçavam-se na 

defesa de seu complemento: o projeto de lei de terras e colonização. Nesse esforço, 

enfatizavam os males da dispersão e propunham combatê-la por medidas políticas para 

promover a “concentração” da população. Souza Franco, um dos maiores entusiastas 

dessas medidas, pregava as vantagens da concentração no dia 18 de agosto de 1843: 

É um fato que se não pode negar as vantagens da concentração [...]. Suponhamos 

que os 5 ou 6 milhões que habitam o Brasil aparecessem colocados em uma só 

província, por exemplo, o Rio de Janeiro, e olhando para o presente ponhamos 
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de parte o imenso futuro de poder e riqueza que a extensão e fertilidade do 

Império nos promete [...]. Não seria mais rico, mais poderoso, mais tranquilo, 

mais civilizado este Império? Um menor número de províncias com suas 

despesas, um menor exército, mais bem aparelhada marinha; facilidade de 

comunicações e administração; acumulação de braços, de capitais, de ideias... 

(ACD, 18 de agosto de 1843) 

 Em seguida, questionado por outro deputado se desejava deslocar a população à 

força, ponderava: 

Quer-se não arrancar a população dos lugares que tem escolhido, mas tornar esses 

lugares como outros tantos centros a que se reúna a população a vir, e de sorte a 

se não dispersar de novo. É isto de imensa vantagem para os moradores desses 

terrenos [...]; mas não se pode fazer sem algum sacrifício aparente e momentâneo 

desses proprietários [...]. Creio não haver dúvida que é da primeira necessidade 

chamar braços ao país, os quais especialmente se deem à agricultura. Mas para 

serem no todo útil esses braços, mister é que se concentrem, se reúnam. 

(ibidem) 

Paralelamente, o gabinete dava passos concretos para colocar em prática as suas 

ideias protecionistas, assim que expirasse o tratado com a Grã-Bretanha. Para isso, 

solicitava do Parlamento uma nova autorização para elaborar a pauta alfandegária com 

grande discricionariedade, dentro de amplas margens definidas em lei49. A posição 

protecionista era majoritária entre os legisladores e raramente questionada no mérito; 

concentravam-se as controvérsias em torno de aspectos secundários, como o melhor 

procedimento para alterar as tarifas, as competências que deveriam caber ao Executivo 

ou ao Legislativo e o grau de discricionariedade que deveria ser conferido ao governo. 

No entanto, erguiam-se, também, algumas vozes em defesa do livre comércio. A 

mais consistente delas era a do liberal Paula Sousa, senador por São Paulo. Na sessão do 

dia 28 de setembro de 1843 ele teve a oportunidade de expor extensamente as suas ideias. 

É sintomático que principiasse a sua fala lamentando o seu próprio isolamento político: 

 

49. Semelhante autorização já havia sido concedida em 1841, com vigência para o orçamento do ano de 
1842, autorizando o Poder Executivo a estabelecer tarifas entre 2% e 60% ad valorem, segundo critérios 
a serem estabelecidos em regulamento. No entanto, como o tratado com a Grã-Bretanha teve a sua 
vigência prorrogada por dois anos, nova autorização se fazia necessária em 1843. 
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Sr. Presidente, não posso falar como conviria sobre a matéria, porque não tenho 

a mais leve esperança do resultado dos meus esforços [...]. Eu vejo que minhas 

opiniões são no todo desprezadas; que elas estão em oposição à grande 

maioria do Senado: para que, pois, ainda insistir nelas? Confesso que é com 

suma dificuldade que ainda eu entro em debates, porque sem esperança o homem 

nada pode. (AS, 1843, livro 8, p. 671). 

O senador argumentou, então, contra o princípio de que uma lei pudesse autorizar 

o Poder Executivo a modificar as tarifas das alfândegas a seu critério – posição em que 

estava na companhia de Vergueiro e outros liberais. Depois, passou a abordar o tema pelo 

“lado industrial”, criticando, com base em exemplos e opiniões estrangeiros, o que 

chamava de “sistema proibitivo”: 

Eu podia tratar também da questão pelo lado industrial, [...] podia mostrar que o 

que tem perdido certas nações tem sido esse sistema proibitivo ou restritivo das 

alfândegas, e apontaria a Espanha moribunda, apesar de tantos esforços, por 

causa desse sistema [...], e a Holanda e outras nações que o não tiveram, 

prosperando e muito: podia apresentar a autoridade do mais hábil financeiro da 

Inglaterra, Huskisson, que não era um teórico mas um homem de estado, [...] 

podia apresentar as opiniões de muitos outros estadistas e escritores ingleses, 

como Parnell, Tooke e outros; podia dizer que não há economista algum, 

prático ou teórico, que sustente a conveniência do sistema proibitivo ou 

restritivo [...]. (idem, pp. 676-677) 

O discurso do senador recebeu diversos apartes de Vasconcelos, Carneiro Leão e 

do ministro da Fazenda Joaquim Viana, que estava presente na sessão. Infelizmente, o 

taquígrafo não conseguiu registrar o conteúdo da maior parte desses apartes, que nos 

dariam uma visão mais ampla do debate. Em um dos poucos registrados, Carneiro Leão 

observou que “o que se deve fazer é olhar para as tarifas inglesas para se conhecer qual é 

a prática deles” (idem, p. 678). Em outro, Joaquim Viana apontou o caso dos açúcares, 

em que a política inglesa era claramente protecionista (ibidem). Também pelas respostas 

que receberam de Paula Sousa, podemos vislumbrar o conteúdo de alguns apartes que 

não foram registrados: 

Diz o honrado membro em seu aparte que o sistema restritivo pode criar 

indústrias. [...] Por indústria, creio eu que se deve entender não só a indústria 
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manufatureira, mas todas as outras; a indústria é a aplicação inteligente do 

trabalho. (idem, p. 680) 

Isolado e sob pressão dos seus antagonistas conservadores, Paula Sousa foi 

atenuando as suas posições, chegando a reconhecer que o “princípio restritivo” podia ser 

aplicado em alguns casos especiais. Mas continuava sustentando, com notável 

conhecimento de exemplos estrangeiros, que, “tomado em absoluto”, esse princípio era 

um mal: 

É só com muita reserva, com muita cautela e prudência que em certas 

circunstâncias se deve adotar o princípio restritivo; [...] o que eu não quero 

é que se proclame que é útil a uma nação, tomado em absoluto, o sistema 

proibitivo e restritivo. Não me recordo de economista algum de 1830 para cá 

que diga que é útil este sistema [...]. Notem os honrados membros como a França, 

que havia adotado esse sistema desde Colbert, vai lentamente separando-se dele, 

vai admitindo já muitos gêneros estrangeiros [...]; assim como a América do 

Norte que admitiu em certo tempo o sistema restritivo mais como um meio fiscal 

do que como um meio industrial; ainda assim logo o foi modificando, até porque 

ele ameaçou a União [...]. 

Observemos também a Inglaterra. Os mais ilustres escritores notam que a 

Inglaterra avançou muito em indústria, mas que não foi isto devido ao sistema 

restritivo, [...] o que fez prosperar a Inglaterra foi ter tido a liberdade que fez 

surgirem nela grandes gênios, e deu energia e atividade ao trabalho. (idem, 

pp. 679-680) 

Na sessão seguinte, a defesa do livre comércio recebeu um reforço importante: o 

senador pernambucano Holanda Cavalcanti. Vimos, no capítulo 4, a veemência com que 

esse senador defendeu, em diversos momentos, a proteção a setores industriais 

considerados estratégicos de um ponto de vista militar, sobretudo a navegação.  

Agora, no entanto, ele se mostrava um crítico contundente do protecionismo mais 

amplo advogado pelos conservadores. Seu principal argumento era que não se justificava 

prejudicar o principal pilar da economia nacional – a agricultura – a pretexto de proteger 

uma indústria fabril insignificante: 

Qual é a indústria a que queremos dar a nossa proteção? [...] A fonte principal 

de nossas riquezas é a indústria agrícola; [...] quanto mais gêneros de 

indústria fabril forem importados no Rio de Janeiro, tanto mais será 
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protegida a nossa indústria agrícola, porque os nossos gêneros serão 

consumidos ou trocados por estes importadores da indústria fabril. [...] 

[O]ra, e convirá proteger atualmente a indústria fabril em detrimento da nossa 

indústria agrícola? (idem, pp. 687-688) 

O senador também defendia que era mais vantajoso para o país, por força de suas 

dotações naturais, especializar-se na produção agrícola. Seu discurso se aproximava da 

teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, embora não a mencionasse: 

Eu lastimo, Sr. presidente, que não estejamos mais adiantados na indústria fabril; 

mas nunca sacrificaria os interesses da nossa indústria agrícola a nenhum 

progresso da fabril, porque estou persuadido que a nossa posição geográfica, 

as circunstâncias peculiares de nosso país, favorecem mais a agricultura do 

que nenhuma outra indústria […]. Se quisermos diminuir a importação dos 

gêneros fabricados fora, havemos perder a exportação ou o consumo dos gêneros 

produzidos pela nossa agricultura, por consequência a agricultura tem de sofrer, 

embora se proteja a indústria chamada fabril. (idem, p. 688) 

No entanto, a despeito dessas críticas minoritárias, a agenda protecionista dos 

saquaremas avançava. A autorização legislativa pleiteada por eles foi concedida e, 

naquele mesmo ano de 1843, foi publicado o Decreto nº 294, comentado no capítulo 

anterior, de autoria do ministro Joaquim Viana, por meio do qual foi nomeada uma 

comissão encarregada de promover estudos para a adoção de uma nova pauta de tarifas 

alfandegárias e estabelecidas as diretrizes protecionistas a serem seguidas por ela.  

No capítulo 4, comentamos que, por esse decreto, caberia à comissão identificar 

os artigos “indispensáveis à defesa do Estado” já produzidos no país ou que pudessem vir 

a sê-lo com facilidade, sobre cujos importados idênticos ou semelhantes deveria incidir, 

obrigatoriamente, a tarifa máxima autorizada pela lei, de 60% (Art. 3º). Além disso, o 

decreto dispunha que aos demais importados com similares nacionais deveriam ser 

impostas tarifas entre 50% e 60%, podendo variar as tarifas dentro desse intervalo em 

função da qualidade dos similares produzidos no Império, a importância dos capitais 

empregados na produção deles, e o aperfeiçoamento de que fossem suscetíveis (Art. 6º). 

O mesmo intervalo de 50 a 60% deveria ser aplicado, ainda, às mercadorias ainda não 

produzidas no país, mas que pudessem ser nacionalizadas com facilidade “pela 

abundância de matérias-primas atualmente existentes” (Art. 7º). 
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Após definir essas diretrizes gerais de teor protecionista, deixando grande 

liberdade à comissão para identificar os gêneros pertinentes e definir os detalhes 

aplicáveis a cada um, o decreto revelava uma grande prioridade do governo conservador 

ao determinar expressamente, em seu artigo 8º, que “as manufaturas de algodão mais 

grosseiras serão contempladas com direitos de sessenta por cento; as mais finas com de 

quarenta a cinquenta”. Essa determinação era reforçada, em seu objetivo, pela do artigo 

seguinte: “os teares e quaisquer máquinas necessárias às fábricas de fiar e tecer serão 

isentas de quaisquer direitos” (Art. 9º). 

Tamanha prioridade dada à proteção dos tecidos de algodão não chega a 

surpreender, pois a experiência internacional indicava ser esse um setor favorável para o 

início do desenvolvimento manufatureiro. Os Estados Unidos, em particular, forneciam 

um exemplo importante: os parlamentares brasileiros viam, na indústria algodoeira 

daquele país, evidência de que a existência de um mercado interno para a produção 

agrícola, proporcionado pela industrialização delas, criava grandes vantagens para a 

própria agricultura, tornando-a menos dependente dos mercados externos e aumentando 

a disponibilidade de capitais para o desenvolvimento das suas técnicas e infraestruturas. 

É digno de nota que essa percepção é confirmada, ao menos em parte, pela historiografia 

que procura explicar as diferentes trajetórias de desenvolvimento do Brasil e dos Estados 

Unidos (GRAHAM, 1981).  

Devemos considerar, além disso, que as exportações brasileiras de algodão 

haviam sido muito impulsionadas pelo desenvolvimento da indústria têxtil inglesa nos 

anos iniciais da Revolução Industrial, como observou Stanley Stein (STEIN, 1979, p. 20). 

Era de se esperar que essa memória, em um contexto de estagnação da produção agrícola 

nacional e de ameaça de uma perda ainda mais dramática de competitividade externa, por 

força do encarecimento da mão de obra, fosse sugestiva de que o desenvolvimento de 

uma indústria manufatureira doméstica, protegida da concorrência externa, poderia criar 

mercados para os produtores nacionais de sua matéria-prima (o algodão) e dar a eles 

algum alívio para resistir à crise que se anunciava. 

Havia, ainda, outro precedente na experiência luso-brasileira em matéria de 

indústria têxtil algodoeira que merece ser apontado e, possivelmente, era levado em conta 

na época: a tentativa, relativamente bem-sucedida, do Marquês de Pombal de aproveitar 

o acesso exclusivo às matérias-primas e ao mercado cativo da colônia brasileira para 

alavancar o desenvolvimento da indústria têxtil portuguesa – iniciativa essa 

complementada, depois, pelo decreto real que proibiu manufaturas têxteis na Colônia 
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(JOBSON, 2016). A existência deste decreto é evidência de que, já naquela época, o 

potencial de desenvolvimento local dessas manufaturas era percebido como grande o 

bastante para ameaçar os interesses metropolitanos. A esse respeito, são dignos de nota 

alguns discursos da época, sobretudo de políticos de Minas Gerais, manifestando certa 

nostalgia de um efêmero desenvolvimento manufatureiro experimentado em outros 

tempos na região mineira, acompanhada de rancores alimentados pela política portuguesa 

de supressão desse desenvolvimento. 

O senador Carneiro Leão, conservador e natural de Minas, compartilhava desses 

sentimentos. Sua posição é interessante, também, por deixar subentendida uma crença na 

eficácia do protecionismo para a promoção do desenvolvimento industrial – pois 

considerava que a existência de uma proteção involuntária, ocasionada pela geografia e 

pela política colonial, teria dado condições para o desenvolvimento das manufaturas em 

Minas Gerais: 

Senhores, diferentes circunstâncias fizeram com que a província de Minas 

chegasse ao estado em que a vemos hoje: central como é, destituída de fáceis 

meios de transporte, por longos anos viveu como que isolada das outras 

províncias [...]. Até a época da independência, não tinha ela senão determinadas 

estradas, pois não era lícito a ninguém abrir outras que abreviassem o caminho, 

visto que era necessário fiscalizar a saída de ouro e diamantes [...]. Estas 

diferentes circunstâncias têm concorrido para que a província se apresente 

como muito industriosa. [...]. Antigamente havia o imposto de província a 

província; os gêneros chegavam ali muito caros. Talvez a província de Minas 

fosse hoje mais fabricante do que é, pois já fabrica alguns gêneros; [...] tem ela 

suas pequenas fábricas; mas muito mais industriosa seria se não entrasse na 

política do governo português destruir essas fábricas. (1848, Livro 3, pp. 353-

354) 

Podemos imaginar que passadas algumas décadas do surto algodoeiro vivenciado 

em fins do século XIX e estando ainda viva a lembrança da experiência pombalina, bem 

como do desenvolvimento de uma primitiva – mas promissora – indústria têxtil em Minas 

Gerais, a possibilidade de retomar esse desenvolvimento em bases mais sólidas fosse vista 

com entusiasmo, sobretudo por incorporar, agora, uma outra preocupação muito 

importante, inexistente nas experiências anteriores: a de atrair imigrantes para o país. 

De fato, assim vemos no discurso de diversos políticos que manifestaram atenção 

especial ao setor têxtil de algodão ao longo dos debates da década de 1840. O mesmo 
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Carneiro Leão defendeu a proteção a essa indústria, por exemplo, em sessão do Conselho 

de Estado em que se discutiu os termos de um acordo comercial a ser celebrado com o 

Zollverein (ACE, 1842-1850, p. 59). Também foi o caso, novamente, de Vasconcelos, 

que deu uma das mais ilustrativas demonstrações do papel atribuído às manufaturas na 

política de colonização ao argumentar que a população do norte da Europa – alvo 

prioritário da política migratória vigente – seria inapta ao trabalho “sob o sol dos 

trópicos”, mas poderia, em compensação, “à sombra de uma fábrica de tecer algodão 

prestar serviço” (AS, 1845, livro 3, p. 430). Também assim pensava o saquarema 

Rodrigues Torres, importante voz na defesa do protecionismo e do projeto de lei de terras, 

quando observava que a imigração para os Estados Unidos não se dava principalmente 

em direção às zonas agrícolas, mas às cidades litorâneas nas quais se desenvolviam as 

manufaturas, julgando que o mesmo deveria se passar no Brasil: 

Ninguém ignora quanto tem sido rápida a colonização dos Estados Unidos, e 

entretanto, apesar do grande número de Europeus que emigram anualmente para 

aquele país, são os próprios Americanos que têm realizado essa colonização. [...] 

[N]os novos estados do oeste [...] encontram-se muito poucos Europeus; a maior 

parte deles estabelecem-se no litoral, nas grandes cidades, mormente 

naquelas onde a indústria fabril tem recebido algum desenvolvimento. 

Entendo que a mesma coisa há de acontecer no Brasil. (AS, 1848, livro 5, p. 

58). 

Merece atenção esse vínculo estabelecido entre manufaturas e aumento da 

imigração, pois nos permite fazer um contraste revelador com a experiência dos Estados 

Unidos. Podemos afirmar, com base em observação de Graham (GRAHAM, 1981, p. 

634)50, que a percepção a esse respeito era a mesma dos brasileiros e dos sulistas 

americanos – ambos reconheciam que a indústria fabril contribuía para atrair imigrantes 

livres para os seus países. Contudo, enquanto os norte-americanos do Sul viam nisso uma 

ameaça, pois poderia comprometer a continuidade da escravidão, os brasileiros viam 

como uma oportunidade diante da crise inexorável dessa mesma escravidão. Em outras 

palavras, tudo indica que era a diferença dos dois países no tocante à disponibilidade de 

mão de obra que inspirava as diferentes atitudes de suas elites agrárias perante o 

 

50. “Some planters of the South actively opposed industrialization because it would lead, they feared, to 
immigration of white workers who might threaten the continuation of slavery” (GRAHAM, 1981, p. 634). 



  

162 
 

protecionismo – diferença também observada por Versiani, em passagem que já 

referenciamos na Introdução (2022). 

 Por tudo isso, compreendemos as razões do entusiasmo dos políticos 

conservadores com as ideias protecionistas. Contudo, não obstante todo esse entusiasmo 

inicial, reviravoltas políticas em meados da década fizeram com que essas ideias 

acabassem sendo frustradas precocemente em suas possibilidades de aplicação prática. 

Pois, se coube aos conservadores de 1843, durante a gestão de Joaquim Viana na pasta da 

Fazenda, dar início ao trabalho de revisão das tarifas, foram impedidos de levá-lo a termo 

por serem apeados do poder. Ao fim daquele mesmo ano, a chefia do gabinete saquarema, 

desgastada por uma série de desentendimentos pessoais com o Imperador e seus auxiliares 

palacianos e já tendo concluído a maior parte das reformas institucionais do regresso, 

apresentou a sua renúncia, prontamente aceita, diante da qual o Imperador, em decisão 

surpreendente, optou por chamar os liberais ao poder (NEEDELL, 2006, cap. 3). Coube, 

então, aos luzias concluir a reforma das tarifas das alfândegas. A liderança desse processo 

ficou a cargo do experiente Manoel Alves Branco, novo ministro da Fazenda.  

Já na primeira Fala do Trono após a mudança de governo, pronunciada na abertura 

da sessão legislativa, causou perplexidade na Câmara a ausência de menção aos objetivos 

da política protecionista. O Imperador apenas fez referência ao “estado da Fazenda 

Pública” e pediu atenção para a matéria – indicando uma perspectiva fiscalista, por parte 

do novo governo, da reforma alfandegária a ser realizada. 

A resposta da Câmara foi significativa. Nela, transpareceu a preocupação em 

promover a moralidade e o trabalho, sempre presente na retórica a favor da indústria: 

A Câmara reconhece que o estado da fazenda pública requer a mais acurada 

atenção: doloroso porém lhe é sentir que para tão lamentável estado não haja 

remédio eficaz senão nimiamente demorado. É incutindo nas massas o amor do 

trabalho, moralizando-as, tornando impossível esses movimentos 

revolucionários em que os ambiciosos as precipitam, é no triunfo e na 

consolidação da ordem que a Câmara vê o remédio heroico aplicável às 

finanças do Estado. Trabalho, moralidade e ordem! E serão aproveitados os 

inexauríveis mananciais de opulência com que dotou a natureza a este abençoado 

torrão da América. (Falas do Trono, p. 293) 

 Na sessão do dia 22 de maio de 1844, um dos mais influentes saquaremas, Paulino 

Soares de Sousa, futuro visconde de Uruguai, pressionou o novo ministro da Fazenda, 
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Alves Branco, sobre a ausência de menção à indústria fabril na Fala do Trono, 

pedindo esclarecimentos: 

Desejaria saber a opinião do gabinete sobre outro ponto muito importante [...]. A 

Câmara mandou organizar uma nova tarifa para as alfândegas, cujos direitos 

seriam cobrados logo que findassem os tratados em vigor [...]. O gabinete de 20 

de Janeiro entendeu que um dos meios de atenuar os efeitos da crise que nos 

ameaça era chamar alguns capitais e braços ociosos da população das nossas 

povoações para a indústria, que convinha começar a animar [...]. Desejara 

saber o pensamento do Ministério sobre esse ponto, pois que a Fala do Trono, na 

necessidade de melhorarmos a nossa agricultura e comércio nada diz sobre a 

indústria [...]. E tanto mais necessário julgo que o nobre ministro diga o 

pensamento da administração sobre esse ponto porque o relatório da Fazenda não 

diz nada [...]. E ainda mais necessário o julgo, porque o Sr. Ministro da Fazenda 

disse em uma das últimas sessões do Senado que a indústria era coisa de pouca 

importância [...] (idem, 22 de maio de 1844). 

Os questionamentos ficaram sem resposta na ocasião. Uma vez divulgada a nova 

pauta alfandegária, contudo, foi grande a decepção dos industrialistas.  

No capítulo 4, já mostramos que a pauta de Alves Branco ficou aquém do grau de 

proteção determinado pelo Decreto nº 294 para as indústrias bélicas e de defesa. As 

maiores discrepâncias, contudo, foram em relação aos outros setores. Contrariamente à 

orientação daquele decreto, não foram estabelecidas tarifas de 50% a 60% para gêneros 

já produzidos no país ou que pudessem vir a sê-lo em razão da abundância de matérias 

primas; apenas alguns bens supérfluos e luxuosos (para os quais qualquer substituição de 

importações era pouco plausível, naquele contexto) foram tributados aos níveis mais 

elevados – presumivelmente, em razão da baixa elasticidade das suas demandas, que 

permitiria uma maior eficiência arrecadatória das tarifas. 

Entretanto, a divergência mais gritante se deu em relação à indústria de tecidos de 

algodão, à qual os saquaremas haviam dado explícita prioridade em seu projeto 

protecionista, como já vimos. Surpreendentemente, a pauta de Alves Branco 

simplesmente ignorou as disposições do Decreto nº 294 a respeito. Não foram seguidas a 

determinação de que os tecidos grosseiros fossem tributados em 60%, nem a de que os 

mais finos se tributassem entre 40% e 50%, nem a de que fossem isentos de “quaisquer 

direitos” os teares e outros insumos da indústria têxtil. Na verdade, não constou qualquer 

referência aos tecidos de algodão ou aos seus insumos no regulamento de Alves Branco 
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instituindo as novas tarifas; de modo que, por eliminação, ambos caíram na categoria 

geral de mercadorias não especificadas, sujeitas à tarifa média de 30%51. 

Talvez esse drástico enfraquecimento do aspecto protecionista na pauta 

alfandegária deva ser atribuído mais à comissão encarregada da elaboração de seu projeto 

do que ao próprio ministro. Devemos considerar até mesmo a possibilidade de que tal 

pauta tenha se imposto contrariamente aos desejos de Alves Branco, que não teria sido 

capaz de alterá-la, por falta de tempo, de domínio técnico, ou de quaisquer outras razões. 

Essa é a hipótese levantada por Versiani (2022), que aponta para o fato de a comissão ser 

provavelmente muito permeável aos interesses importadores e, ademais, encabeçada por 

homens próximos ao jovem Imperador. Em razão disso, talvez Alves Branco não tivesse 

condições políticas de contrariar o projeto por ela apresentado. É uma hipótese 

interessante, pois, de fato, a comissão era presidida por Saturnino Coutinho, cujo irmão 

mais velho, Aureliano, exercia reconhecidamente uma enorme influência sobre Pedro II 

(NEEDELL, 2006, cap. 3, parte III). Isso talvez fosse razão suficiente para que o novo 

ministro liberal, recém-chegado ao centro do poder após um longo período de domínio 

saquarema, não quisesse se indispor com ele. 

Qualquer que fosse o caso, fato é que o próprio Alves Branco, em seu relatório de 

prestação de contas apresentado à Assembleia Geral em 1845, reconheceu a insuficiência 

da nova pauta sob o aspecto protecionista e demonstrou certa preocupação em justificá-

la, convidando a Assembleia a aprimorá-la sob esse aspecto: 

Considerada a Tarifa pelo lado da proteção dada ao trabalho e aos capitais 

empregados dentro do país, devo confessar que ela é pouco satisfatória, não 

porque me faltasse vontade para isso preparada, mas porque não tive nem o 

tempo, nem os meios indispensáveis para esse trabalho. Eu chamo a ele toda 

vossa atenção. Não deixemos mais o nosso futuro entregue a tarifas 

meramente fiscais. (RMF, 1844, p. 37) 

Em seguida, talvez movido pela intenção de antecipar-se às críticas da oposição, 

Alves Branco teceu longas e eloquentes considerações em defesa do protecionismo e da 

indústria fabril, em franco contraste com suas declarações anteriores e com o silêncio da 

Fala do Trono, criticados por Paulino: 

 

51. Cf. Decreto nº 376 de 12 de Agosto de 1844 – “Manda executar o Regulamento e Tarifa para as 
Alfândegas do Império”. 
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Tarifa protetora dos interesses e direitos de cada povo! Eis-aqui o grito geral das 

Nações na época atual, eis-aqui a Lei que elas proclamam de vida, paz e 

prosperidade. 

Senhores, temos já sobra de experiência para conhecermos que nenhuma 

Nação deve fundar exclusivamente todas as suas esperanças na lavoura, na 

produção da matéria bruta, nos mercados estrangeiros. Um povo nestas 

circunstâncias está sempre à mercê de qualquer eventualidade, como guerras, 

descobrimentos em diversas partes do mundo de objetos de sua produção, ou de 

novas substâncias que as substituam. [...]. A indústria fabril interna de qualquer 

povo é o primeiro, mais seguro, e abundante mercado de sua lavoura: a lavoura 

interna de qualquer povo é o primeiro, mais seguro, e abundante mercado de sua 

indústria. Os mercados estrangeiros só devem ser considerados como auxiliares 

para uma e outra, e jamais como principais. (idem, p. 38) 

 Curiosamente, o ministro previu obstáculos políticos ao pleno desenvolvimento 

dessa agenda industrialista, convocando a classe política para lhe dar sustentação frente 

às pressões contrárias: 

Senhores, eu chamarei ainda outra vez toda a vossa atenção a este objeto, [...] 

porque muito receio dos embaraços que lhe hão de opor os hábitos inveterados 

do nosso país, as doutrinas dominantes em nossas escolas, e mais que tudo os 

interesses daqueles que não vem buscar no Brasil uma nova Pátria, mas sim uma 

rápida fortuna, e que vão depois o quanto antes desfrutar na sua. É de mister que 

com fé firme nos fatos, que temos ante os olhos, marchemos em demanda da 

indústria fabril em grande, por meio de uma tarifa anualmente aperfeiçoada, e de 

mais a mais acomodada ao desenvolvimento do nosso país. É de mister que 

enfim rejeitemos a falsa teoria que sacrifica as mais santas máximas da 

Política e da Moral à concorrência indefinida do estrangeiro e ao egoístico 

engodo de comprar barato, e vender caro. (Idem, p. 39) 

Segundo ele, a sua modesta reforma protecionista deveria ser lida, então, como o 

primeiro passo de um longo trabalho a ser desenvolvido, com perseverança e 

continuidade, pela atuação conjunta de Governo e Câmaras: 

Que a Tarifa seja um dos objetos de maior desvelo do Governo, e das Câmaras 

nos seus trabalhos anuais; que o Governo esteja sempre autorizado para proteger 

os Capitais nacionais, ou estrangeiros, que queiram empregar-se dentro do país 
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em manufaturas, para que tenhamos matéria prima em abundância e de boa 

qualidade, impondo nas estrangeiras de idêntica natureza direitos que 

contrabalancem as vantagens que elas tiverem sobre os nossos, em consequência 

da barateza de capitais e salários de que gozem em seu país. (ibidem) 

Não obstante as justificativas e a retórica fortemente protecionista do relatório, os 

parlamentares não se convenceram, reagindo muito negativamente à pauta e 

responsabilizando o ministro Alves Branco por suas insuficiências. Na Câmara dos 

Deputados, Souza Martins – cuja defesa eloquente da proteção à indústria naval já vimos 

no capítulo anterior –, criticou duramente as novas tarifas: 

Se acaso o nobre ministro e o próprio relator da comissão reconhecem que os 

nossos direitos lançados sobre a importação não chegam àquele a que era possível 

tocar, e que outras nações que nos têm avançado na ciência administrativa 

hão lançado maiores direitos sobre os gêneros de importação, o que é que 

nos proíbe de seguirmos o exemplo dessas nações? 

[O]s Estados Unidos [... ] lançam sobre o sabão 80 réis. E nós, senhores, nós 

que queremos favorecer nossas fábricas não devemos lançar maior direito 

que 40 réis? Será esta proteção que lhes queremos dar? Não acho isto razoável, 

porque muitas nações, como mostrei, não só aumentam muito mais o direito como 

até proíbem a introdução de sabão no seu país para animar as fábricas nacionais. 

(ACD, sessão em 23 de abril de 1845, pp. 774-775) 

 O deputado também atacou os direitos, considerados excessivos, lançados pela 

nova pauta às matérias primas das fábricas nacionais. Aqui, como em outros momentos, 

evidenciou que o seu protecionismo se sobrepunha às preocupações fiscais, pois 

recomendava renúncias de receita em favor da indústria fabril: 

[S]obre as matérias primas, como, por exemplo, o ferro, chumbo, estanho, cobre, 

zinco e folha de Flandres a tarifa lança o direito de 25%, e sobre os objetos 

manufaturados destes metais lançou-se 30%, e por consequência o favor que têm 

os nossos artistas é só de 5%. Mas isto na realidade se não pode chamar direito 

protetor da indústria nacional; porque, repito, para que os nossos industriosos 

fossem favorecidos, era de mister que os fizesse o mesmo que nos Estados 

Unidos, abolir todos os direitos sobre estas matérias primas ou ao menos 

diminuí-los muito consideravelmente. (idem, p. 777) 
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Foi no Senado, contudo, que o debate adquiriu contornos mais intensos, 

especialmente nas duras críticas feitas por Vasconcelos a Alves Branco, ainda Ministro 

da Fazenda, em algumas sessões de agosto de 1845. Na ocasião, Vasconcelos apontou 

para as contradições entre o discurso do ministro e sua pauta: 

O nobre Ministro nos seus relatórios pragueja as pautas meramente fiscais; é a 

elas que atribui o atraso da indústria, e até do desenvolvimento intelectual! Com 

que júbilo não saúda ele as pautas protetoras? Ele as denomina leis de riqueza, de 

paz e de prosperidade, acrescentando que é sempre de tais pautas que tem 

principiado todas as indústrias! Depois porém de consagrar estes princípios, o 

nobre ministro executou-os pelo modo por que se vê, diminuindo os direitos de 

importação nos gêneros que já no país têm iguais, e aumentando-os sobre as 

matérias-primas [...]. (AS, 1845, livro 3, p. 431) 

Depreciando a política econômica vigente, Vasconcelos fez um contraste entre ela 

e a política dos “homens chamados saquaremas” do gabinete anterior, aos quais não 

poupou elogios, sobretudo por terem iniciado a reforma alfandegária com objetivos mais 

decididamente industriais. O mais interessante, para fins da nossa interpretação, é que 

Vasconcelos vinculou explicitamente esses objetivos ao enfrentamento das 

consequências do fim do tráfico de escravos: 

Os Saquaremas [...] tinham um sistema bem concertado. [...] Eles entenderam 

que com a abolição do tráfico da escravatura havia de a sociedade brasileira 

sofrer uma grande revolução em indústria, em comércio, em agricultura e 

até nos conhecimentos intelectuais; preparavam, portanto as coisas [...] para que 

esta grande revolução não causasse tantos males como há de causar ao Império, 

se Deus o não livrar da atual administração. (idem, p. 421.) 

 Em seguida, ignorando apartes exasperados de Alves Branco – que acusou os 

conservadores de quererem “derramar terrores” sobre o Império – Vasconcelos 

desenvolveu melhor o seu argumento. Começou por rejeitar a possibilidade de que a 

transição para o trabalho livre pudesse ser bem-sucedida sem mudanças na estrutura 

produtiva vigente: 

Não é possível que homens livres se sujeitem a ir morar em casas alheias para 

nelas prestarem serviços pesados. O trabalho está hoje à disposição do 

proprietário, que o emprega onde julga mais conveniente; mas o trabalho livre 
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em um território como o Brasil não é dominado, domina o proprietário. O 

trabalho do açúcar e do café exige uma tal combinação de serviço, que se não 

pode fazer senão por braços escravos. (idem, p. 422.) 

 Diante dessa impossibilidade, a primeira função do protecionismo alfandegário, 

apresentada como óbvia por Vasconcelos, seria a de criar alternativas de aplicação aos 

capitais até então empregados no tráfico ou em atividades que dependiam de sua 

continuidade para subsistir. Foi a outra função, contudo, que recebeu maior atenção e 

ênfase em seu argumento, aparentemente por ser considerada mais séria e menos óbvia – 

a de combater os efeitos barbarizadores da dispersão: 

Ora, os Saquaremas queriam dispor as coisas de modo que os capitais 

ameaçados de ruína pudessem ser empregados em novos objetos de 

indústria: é por essa razão que eles promoviam as fábricas.  

Há outra razão ainda. A população, disseminada por uma superfície tão vasta, 

vem a ficar hoje, por falta de escravos, sem nenhumas relações, sem nenhum 

trato social; vem a ser o que são os homens dos bosques das colônias inglesas da 

América Setentrional, que pouco diferem dos animais, ou no que mais divergem 

é em crimes, que os brutos não cometem. As fábricas porém reúnem os 

homens; evitam, ao menos em parte, que eles se barbarizem, como se devem 

barbarizar no deserto [...]. (ibidem.). 

Logo em seguida, Vasconcelos apresentou ainda o terceiro motivo para proteger 

as manufaturas: o papel delas na política de colonização. Ao fazê-lo, criticou a paralisia 

do governo liberal na matéria, cuja peça principal era o projeto de lei de terras e 

colonização dos saquaremas. Em seu argumento, a promoção das manufaturas era 

apontada como crucial para o sucesso daquele projeto. Ao mesmo tempo em que 

sustentava esse ponto, o senador aproveitou para atacar, aparentemente, o caráter 

fiscalista da reforma alfandegária de Alves Branco: 

As fábricas [...] poderão empregar alguns braços que se podem empregar no 

Brasil, e que infelizmente são repelidos pelo governo, que nem quer ouvir 

falar em lei de colonização. Os Saquaremas tinham feito uma lei, eles estavam 

confeccionando os regulamentos próprios para desenvolver a colonização; mas 

hoje tudo se contraria, nenhum dos objetos que interessam ao país merece a 

atenção do governo, que só quer dinheiro e mais dinheiro para apresentar um 
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déficit de 26.633 contos de réis [...]. Há pouco que pela província do Rio de 

Janeiro foi contratada uma colonização de Alemães; dizem que chegaram 6.000 

e o que resulta? Não estando o Rio de Janeiro preparado para receber tão 

grande quantidade de braços, não lhes poderá dar ocupação, os colonos 

ficarão reduzidos à miséria, e a colonização estará desacreditada na Europa. 

(ibidem, p. 422.). 

Nessa longa exposição de Vasconcelos, explicitam-se todas as razões 

anteriormente apontadas por ele e seus colegas, de forma esparsa, para a adoção do 

protecionismo, evidenciando também a diferença entre a posição deles e a de outros 

políticos moderadamente protecionistas, como o próprio Alves Branco. O “sistema 

saquarema” mencionado por Vasconcelos era o programa de governo do gabinete de 

1843, cujo objetivo era possibilitar a transição para uma economia baseada no trabalho 

livre, vendo no protecionismo alfandegário um instrumento central dessa transição.  

Dessa forma, fica claramente contextualizada a política protecionista no quadro 

mais amplo do projeto dos saquaremas. Essa política era um dos componentes de uma 

agenda de enfrentamento às consequências esperadas do fim do tráfico de escravos, 

agenda essa fortemente inspirada pelo pensamento de Wakefield, cujo cerne era o projeto 

de lei de terras e colonização. 

Ainda naquela mesma sessão, Vasconcelos propôs emendas à pauta alfandegária 

para desonerar do imposto de exportação as remessas de café despolpado, açúcar refinado 

e solas produzidas a partir de couros nacionais ou estrangeiros, além de propor que se 

isentassem do imposto do dízimo os gêneros transacionados de uma Província para outra 

do Império, a fim de facilitar o comércio entre elas. Apresentou, ademais, emenda para 

isentar dos encargos de exportação as “manufaturas das fábricas nacionais”.  

Como exemplo de gênero que poderia se beneficiar dessa última disposição, 

mencionou os artigos de vidro feitos no país, que em sua opinião já poderiam conquistar 

mercados no exterior. Vale a pena ver, por ser ilustrativa, a curiosa referência feita por 

ele a certa fábrica de vidros situada no Rio de Janeiro, na qual se faziam presentes 

elementos apontados anteriormente por ele em defesa da indústria fabril – seu papel na 

viabilização do trabalho livre, na atração de imigrantes e no aumento da população: 

Já existem no Rio de Janeiro fábricas muito importantes. A de vidros, por 

exemplo [...]. Quase todos os trabalhadores dela são homens livres, europeus 

com família que já contam muitos filhos brasileiros; satisfaz a um coração 
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brasileiro visitar aquele estabelecimento, ver como se tem formado ali uma 

colônia tão importante. Eis uma das razões por que os Saquaremas na lei das 

terras pediram autorização para conceder favores a companhias que se 

ocupassem de desenvolver no país algum ramo industrial; eles desejavam que 

essas companhias pudessem produzir um aumento de população tal como lhe 

convém. (idem, p. 431.). 

Irritado com as críticas à sua pauta alfandegária, Alves Branco se opôs a todas as 

emendas de Vasconcelos e o ridicularizou por querer legislar sobre "objetos que não têm 

realidade alguma".  

Também interveio no debate o saquarema Rodrigues Torres, novato no Senado. 

Solidarizando-se com o seu correligionário, criticou duramente Alves Branco e reagiu à 

insinuação de que os conservadores desejavam “derramar terrores” sobre o Império. Em 

seguida, argumentou no mesmo sentido de Vasconcelos, votando em favor de todas as 

emendas por ele apresentadas à pauta alfandegária: 

[N]ão deve o nobre ministro, quando se fazem considerações a respeito do estado 

em que se acha a indústria, dizer que se quer espalhar o terror pelo império. O 

dever do homem de estado é prevenir os males, e não marchar às cegas, como 

faz o nobre ministro. Quem não sabe que a lavoura vai definhando? [...] se se não 

procurar também formar uma população industriosa que crie riquezas que 

não sejam só as agrícolas, caminhar-se-á a passos largos para a barbaridade. 

Dentro de dez anos os braços escravos serão consideravelmente mais raros, os 

produtos da agricultura muito poucos [...]; não convirá que se tomem em tempo 

providências muito sérias que atalhem estes males? Essas providências não 

podem ser outras senão a introdução de braços que deem um pouco de alento à 

nossa desfalecida agricultura, e ao mesmo tempo o estabelecimento de fábricas 

que deem ocupação àqueles que não podem ou não querem empregar-se nos 

trabalhos agrícolas, fazendo com que haja um aumento de população capaz, não 

só de criar riqueza, mas de consumir os gêneros que a agricultura produz, para se 

não estar absolutamente dependente do estrangeiro. (idem, p. 432- 433) 

 Adiante, Rodrigues Torres também atacou a postura do gabinete liberal sobre 

colonização, lamentando a sua omissão sobre o projeto de lei de terras e apontando para 

o mesmo caso dos alemães mencionado por Vasconcelos. Concluiu a sua fala com novas 

observações críticas sobre a pauta alfandegária, evidenciando, novamente, o quanto as 

agendas da colonização e do protecionismo estavam relacionadas: 



  

171 
 

Mandaram-se vir seis mil Alemães para o Rio de Janeiro, mas não se teve o 

cuidado de preparar coisa alguma; de sorte que os que chegaram estão 

depositados por diferentes pontos sem terem em que se ocupem [...]. Esse método 

de colonização há de ter um resultado funestíssimo, sem dúvida desacreditará 

inteiramente a colonização para o Brasil. Eles vieram talvez com promessas de 

grandes vantagens; chegam aqui, não acham logo em que se ocupem, quando 

tudo deveria ter sido preparado de antemão para recebê-los. [...]. [O] nobre 

ministro deve ter muito em vista uma pauta, não somente fiscal, mas que 

proteja a indústria do Brasil. (idem, p. 433) 

Lacônico e defensivo, Alves Branco chegou a reconhecer a insuficiência da sua 

pauta do ponto de vista protecionista, como já fizera no relatório. Afirmou que nunca 

tivera a pretensão de que fosse “isenta de defeitos”. Apesar disso, ressaltou o desejo do 

governo de utilizar a liberdade recém-conquistada na política alfandegária para incentivar 

“pouco a pouco” a indústria fabril, de acordo com as possibilidades do país. Também 

sustentou que, embora não possibilitassem a “revolução industrial imensa” desejada por 

Vasconcelos, as novas tarifas dariam impulso significativo às manufaturas já existentes, 

já “que se puderam sustentar quando não havia alta de direitos, muito melhor se 

desenvolverão hoje com essa alta” (ibidem). 

Ainda por alguns anos, o tema do protecionismo continuaria em voga e o gabinete 

liberal pagaria um alto preço no Parlamento pela alegada falta de coerência entre o 

relatório de Alves Branco e a política efetivamente praticada. Na Câmara, em julho de 

1847, coube a Paulino José Soares de Sousa provocar o gabinete sobre esse assunto. Em 

seu discurso, qualificou a expiração dos tratados comerciais como um verdadeiro marco 

divisor na história do país, pelas possibilidades que abrira à política econômica. Em razão 

disso, criticou o Ministério por sua inconsistência a respeito do tema, que estava deixando 

passar as oportunidades abertas: 

Até a expiração dos últimos tratados, a repartição da fazenda, se excetuarmos os 

impostos do interior, era meramente fiscal. [...] A expiração desses tratados 

soltou-nos os braços e abriu uma nova era para nós, que pode ser fecunda 

em germens de grandeza para o futuro. Ficamos habilitados [...] para criar 

ou desenvolver a nossa indústria nascente, organizando como conviesse as 

nossas tarifas, para procurar mercados vantajosos para os nossos produtos por 

meio de garantias e concessões recíprocas a nações estrangeiras que não tivessem 

interesses coloniais a proteger, e pelo estabelecimento de direitos diferenciais em 
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favor da nossa produção. Sobre essas e outras questões tão vitais para o país, 

é indispensável que haja acordo e uniformidade de vistas ao Ministério, e 

muito principalmente nas repartições dos estrangeiros e da fazenda. (ACD. 

Sessão em 19 de julho de 1847). 

 Essa sua insinuação de desacordo entre os Ministérios de Estrangeiros e Fazenda 

era da mais alta relevância, pois o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Saturnino 

de Sousa e Oliveira Coutinho, havia sido o presidente da comissão encarregada de 

elaborar a pauta das tarifas das alfândegas de 1844. Assim, ao sugerir haver uma 

divergência de posições entre ele e Alves Branco, Paulino ia ao encontro da hipótese 

levantada por Versiani, mencionada anteriormente, de que a pauta teria se afastado das 

ideias do ministro por obra da comissão. 

Saturnino Coutinho estava presente na Câmara e não fez esforço para desmentir 

tal insinuação, respondendo apenas que “existe perfeitamente” acordo entre os ministros 

– provavelmente sem desconfiar que, com essa resposta, acabava de cair numa armadilha 

espertamente preparada por Paulino, o qual então prossegue: 

Eis aqui uma das bases principais do sistema que o Sr. ministro dos negócios 

estrangeiros tem sustentado, e consta de um folheto que há tempos publicou 

(lendo): “o grande interesse dos produtores é vender mais caro os seus produtos, 

e comprar mais barato os produtos estrangeiros que têm necessidade de 

consumir; cumpre que o governo não perca de vista este interesse, não abandone 

os meios de promovê-lo.” 

O nobre ministro da fazenda, ou por malícia, ou talvez estimulado pela 

oposição surda que então lhe fazia o Sr. ministro dos negócios estrangeiros 

(apoiados), então seu subordinado (apoiados), aproveitou a ocasião para em 

seu relatório de 1845 lançar alguns remoques ao seu adversário. Note-se que 

tem uma referência imediata e mui clara. Dizia o Sr. ministro da fazenda em seu 

citado relatório: “não deixemos o nosso futuro entregue as tarifas meramente 

fiscais, [...] é de mister que enfim rejeitemos a falsa teoria que sacrifica as mais 

santas máximas da política e da moral à concorrência indefinida do estrangeiro 

e ao egoístico engodo de comprar barato e vender caro.” (ibidem) (Itálicos no 

original) 
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Essa recordação oportuna provocou entusiásticas reações e elogios de outros 

deputados, registradas pelo taquígrafo; o ministro dos Negócios Estrangeiros nada mais 

disse a respeito.  

No entanto, pensamos que a hipótese de que Alves Branco foi contrariado pela 

nova pauta de tarifas deve ser encarada com cautela. Afinal, as suas próprias falas, em 

diversos momentos, bem como o fato de que não tomou nenhuma iniciativa para alterar 

a pauta de 1844, mesmo exercendo por um bom tempo a função de Presidente do 

Conselho de Ministros, mostram que essa contrariedade, se houve, não foi tão 

significativa. Podemos observar as suas posições em debates travados no Senado, na 

segunda metade da década. Nesta Casa legislativa, era Vasconcelos quem continuava a 

pressionar o ministro e apontar as suas supostas incoerências, quase sempre que temas 

correlatos à proteção ou ao fomento à indústria fabril vinham à baila.  

Sessão particularmente ilustrativa é a do dia 30 de setembro de 1847, na qual se 

discutia uma resolução para conceder créditos públicos a um empresário industrial do 

setor têxtil de algodão. O debate então travado é muito interessante por duas razões; 

primeiro, por evidenciar os motivos pelos quais o gabinete conservador havia dado 

prioridade à proteção dessa indústria no Decreto nº 294. Segundo, por mostrar a diferença 

entre as posições de Vasconcelos e Alves Branco, este mais cauteloso e preocupado com 

os impactos fiscais. Logo no início do debate, Alves Branco tomou a palavra e se 

manifestou contrário à resolução: 

Eu acho isto inconveniente. [...]. O governo desde 1843 tem procurado favorecer 

a introdução de fábricas no país por meio da alta dos direitos de importação e 

algumas isenções. Eu creio que por ora, é o que é bastante; [...] vejamos 

primeiro o efeito que produz, a animação que se tem dado, para depois 

prosseguirmos com mais conhecimento de causa. Creio que não vale a pena 

introduzir fábricas à custa dos cofres públicos [...]. (1847, livro 4, p. 131) 

 Como era de se esperar, Vasconcelos discordou, manifestando-se muito 

favoravelmente à resolução. Para ele, a concessão de empréstimos desse tipo, embora não 

fosse o procedimento ideal, ao menos atenuava os males da proteção insuficiente das 

tarifas alfandegárias, já duramente criticadas por ele em 1845. Agora, passados dois anos 

daquele embate, o velho regressista aproveitava a oportunidade para reforçar alguns dos 

seus argumentos de então. Desta feita, era ainda mais enfático na tese de que as 
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manufaturas seriam importantes para a consolidação das instituições livres, apresentando-

as como imprescindíveis: 

Um dos principais objetos do governo, no estado em que se acha o país, é 

promover a indústria, porque só ela poderá amparar os capitais que não acharão 

dentro de pouco tempo emprego [...]. Há muitas outras razões para se proteger 

a indústria, e principalmente a razão política: não pode um país agrícola ser 

livre; é impossível. (idem, p. 132) 

 Adiante, Alves Branco procurou explicar melhor o seu posicionamento, 

mostrando as diversas formas de incentivo à indústria já existentes, consideradas por ele 

suficientes para aquele momento. Ao fazê-lo, prestou uma homenagem ao seu antecessor 

no Ministério da Fazenda, Joaquim Viana, autor do Decreto nº 294, e fez referência à 

isenção de direitos nas matérias-primas importadas. Nesse ponto, abriu espaço para que 

se manifestasse a sua divergência fundamental com Vasconcelos: 

Tem-se dado loterias há muito tempo; com loterias é que se fizeram a fábrica de 

vidros e outras; tem-se aumentado os direitos com este fim de animar a indústria; 

não sou eu que o digo, é o ministro meu antecessor o Sr. Viana [...]. Desde o 

tempo dele principiou-se a falar na animação da indústria por meio de 

levantamento de direitos. Tem-se também feito isso por meio de privilégios 

[...], entendendo-se como tais as isenções de direto nas matérias-primas 

importadas para essas fábricas. (idem, p. 135) 

 A partir desse momento, a discussão ficou mais intensa, pois motivou uma dura e 

provocadora resposta da parte de Vasconcelos: 

Eu peço ao Senado que note bem esta economia política do nobre ministro [...]. 

As fábricas do Brasil que manufaturarem matérias-primas do estrangeiro gozarão 

do privilégio de isenção de direitos; por este privilégio não pagarão coisa alguma 

ao tesouro ;[...] mas uma fábrica como a de fiar e tecer algodão, que 

manufature o produto do país, a matéria-prima do país, esta fábrica não 

gozará de benefício algum.  

A fábrica de vidros que também goza do privilégio de não pagar direitos da 

matéria-prima que importa, teve 6 loterias [...]. Aparece, porém, uma fábrica 

importantíssima, uma fábrica de fiar e tecer algodão, e esta não tem favor algum; 

contente-se com as leis que elevam os direitos sobre o algodão fabricado no 

estrangeiro a 25 ou 30 por cento! (idem, pp. 135-137) 
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 Em sua defesa, Alves Branco acusou o argumento do adversário de falacioso. 

Depois, novamente, mostrou-se mais comedido em matéria de protecionismo, 

reafirmando sua preferência por avançar “pouco a pouco”, sem os exageros da posição 

de Vasconcelos: 

Não, senhor; o caso é este: – a matéria-prima produzida no país não paga nada; a 

matéria-prima que vem de fora também não paga nada; logo, o empresário de 

uma fábrica de matérias-primas de fora do país, e o empresário de uma fábrica 

que consome matéria-prima produzida no país, ficam perfeitamente igualados. 

Não estamos em circunstâncias de fazer empréstimos à indústria; por ora 

creio que basta fomentá-la com o que se tem estabelecido [...]; por ora vamos 

animando pouco a pouco a indústria, a fim de que se desenvolva; não podemos 

andar com essa pressa que se quer [...]. (idem, pp. 138-139) 

 Em seguida, como que para atenuar as restrições que havia feito e reafirmar sua 

posição de defensor da indústria, Alves Branco repetiu alguns pontos em favor do 

protecionismo e fez concessões ao argumento de Vasconcelos, reconhecendo, por 

exemplo, a sua importância para a política de colonização (idem, p. 142). Vasconcelos se 

aproveitou dessa aparente hesitação do adversário para intensificar as suas críticas, 

acusando o ministro de incoerência com o que havia pregado em seu relatório de 1845: 

Ora, sendo assim, como se não quer favorecer uma fábrica que vai manufaturar 

um produto do país? Qual é a razão? [...] Não vê o nobre ministro que, 

favorecendo estabelecimentos que se ocupam de manufaturar matérias-

primas do país, não só favorece o trabalho, não só chama para o país maior 

porção de trabalho, mas, além disso, aumenta o produto dessas matérias-

primas que crescem no país? [...] O país todo sente a necessidade de 

promover a indústria com algum sacrifício do tesouro público; é coisa que 

nunca vi que fosse objeto de contestação. Mas diz o Sr. ministro: – temos 

protegido a indústria com a alta de direitos. – Eis aqui outra proposição que não 

sei como o nobre ministro se animou a enunciar nesta casa [...]. 

Sr. presidente, eu poderia folhear o relatório do nobre ministro da fazenda de 

1845 e mostrar que ele tem hoje renegado todos os princípios que escreveu nesse 

relatório. Mas tudo isso é tempo perdido, porque as contradições são tão 

ordinárias no Ministério atual, que não merecem ser mencionadas… (idem, pp. 

144-145) 
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 Alves Branco manteve as posições que havia manifestado antes, mas foi voto 

vencido: após o seu longo embate com Vasconcelos, apoiado por breves manifestações 

de Rodrigues Torres, a resolução foi posta em votação e aprovada pelo Senado. 
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Considerações finais 

 No decorrer de nossa investigação das motivações do protecionismo alfandegário 

postulado por representantes políticos e, em alguma medida, praticado pelo Império 

brasileiro na década de 1840, encontramos algumas razões distintas que serviram de 

inspiração para ele.  

Verificamos, em primeiro lugar, a importância atribuída pelos parlamentares a 

certos setores manufatureiros no processo de consolidação do Estado e de sua autoridade 

central, em um momento no qual as preocupações com a unidade e integridade do 

território ocupavam o primeiro plano da discussão política. Além dos benefícios fiscais 

do protecionismo para o projeto centralizador e estatizante dos saquaremas, seus efeitos 

industriais também interessavam por razões de segurança, pois as revoltas regenciais 

haviam explicitado, para a elite política, a necessidade de aumentar a autonomia bélica 

do governo central e de impulsionar o desenvolvimento das comunicações e da integração 

territorial para assegurar a unidade do país. Para isso, a revolução tecnológica 

representada pela navegação a vapor deveria desempenhar um papel preponderante. 

À tarefa de consolidar o Estado “para dentro”, somava-se a necessidade de 

consolidá-lo “para fora”, em um contexto de tensões geopolíticas crescentes. Para isso, 

também, o desenvolvimento de uma indústria bélica nacional era visto como 

indispensável, tanto para defender o território de agressões externas quanto para 

promover os interesses brasileiros na Bacia Platina. Em relação a estes, o protecionismo 

da década de 1840 pode ser interpretado como uma preparação parcialmente consciente 

para os diversos conflitos bélicos ocorridos na região a partir da década de 1850, nos 

quais o poderio naval viria a ocupar papel de destaque. 

O amplo consenso político em torno dessas questões ajuda a explicar o fato de as 

indústrias correspondentes terem sido as mais visadas pelas políticas protecionistas e de 

fomento efetivamente adotadas por sucessivos governos da década de 1840. Além disso, 

ao abrirem amplos espaços de contestação ao laissez-faire no debate parlamentar, essas 

questões ajudaram, também, a legitimar e a disseminar, ao longo da década, a ideologia 

protecionista mais abrangente elaborada pelos saquaremas. O pragmatismo reclamado 

pelas necessidades de defesa e segurança, por um lado, e a percepção crescente, por outro, 

de que as circunstâncias peculiares do país exigiam uma relativização dos “princípios 

absolutos” da Economia Política, davam grande força ao discurso protecionista no 

Parlamento, principalmente entre os políticos conservadores. 
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No capítulo 5, vimos as razões pelas quais os conservadores se tornaram os 

maiores adeptos da política protecionista. Para concluir este trabalho, faremos uma breve 

recapitulação dessas razões e indicaremos alguns pontos nos quais os nossos achados e 

interpretações podem enriquecer outras perspectivas presentes na historiografia. 

Parece-nos que o ponto mais importante, a partir do qual se elucidam os demais, 

é a relação estabelecida pelos políticos conservadores, Vasconcelos à frente, entre a 

política protecionista e o enfrentamento das consequências do fim do tráfico de escravos 

africanos. Ao procurarmos identificar as razões e influências que inspiravam essa relação, 

foi-nos possível compreender como esses políticos articulavam, no discurso e na prática, 

a política protecionista, o projeto de lei de terras e as necessidades da consolidação do 

Estado. Esses diferentes aspectos nos remetem às contribuições de outros pesquisadores 

que nos serviram de referência. 

Uma referência maior, amplamente citada na Introdução de nosso trabalho, é 

Amado Luiz Cervo, que analisou profundamente os debates parlamentares pertinentes a 

temas de relações exteriores e tem grandes contribuições a esse respeito. É um dos autores 

que reconhecem, embora sem explicá-la em profundidade, a preponderância dos políticos 

conservadores na defesa do protecionismo alfandegário (CERVO, 1981, pp. 17-18); por 

essa razão, foi também um dos autores que suscitaram os questionamentos que 

procuramos responder com a nossa pesquisa. 

É digno de nota que em certa passagem de uma de suas obras Cervo chega a 

afirmar, laconicamente, que Vasconcelos estabelecia uma relação entre a defesa da 

industrialização e os efeitos do fim do tráfico de escravos (idem, p. 201). Isso lhe dá o 

grande mérito de ser, até onde sabemos, o único a identificar essa relação. Contudo, não 

a explica, não identifica as suas influências imediatas e, por esse motivo, tampouco nota 

as suas implicações para as demais políticas defendidas pelos conservadores. Por esse 

motivo, dois dos aspectos mais importantes da política externa da década de 1840 – o 

debate e adoção de uma política protecionista e a problemática da mão de obra – são por 

ele analisados como questões distintas e virtualmente desconexas uma da outra. 

Pensamos, pois, que suas análises poderiam se beneficiar da discussão que 

desenvolvemos neste trabalho. 

Também a obra de Ivo Coser serviu de referência fundamental para as análises 

que fizemos nas páginas anteriores. Seu estudo do pensamento político da época, com 

ênfase na pessoa do visconde de Uruguai, forneceu importantes subsídios para a nossa 

própria interpretação desse pensamento e para a investigação das razões pelas quais ele 
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atribuía ao protecionismo um papel na consolidação da ordem e das instituições do Estado 

imperial. Essas razões, aliás, foram intuídas corretamente pelo próprio Coser. Em sua 

tese, esse autor sustenta que, no diagnóstico conservador, a supressão da barbárie e a 

consolidação da ordem demandavam o enfrentamento da “dispersão” por meio da 

generalização da economia de trocas e dos vínculos calcados no interesse, generalização 

essa que, por sua vez, exigia um incremento do mercado interno. Em certa passagem, o 

autor reconhece a contribuição da elevação das tarifas alfandegárias em 1844 para esses 

objetivos e, tomando por base o discurso de Alves Branco em seu relatório ministerial – 

também citado extensamente por nós neste capítulo – sugere que aquele diagnóstico 

poderia tê-lo influenciado (COSER, 2005, p. 188).  

Por tudo o que vimos nas páginas anteriores, sabemos que havia, de fato, uma 

relação direta entre o protecionismo alfandegário e as preocupações com o combate à 

“barbárie” dos sertões e a consolidação do Estado liberal. No entanto, as confirmações 

mais relevantes disso não estão onde Coser as procurou – isto é, nas tarifas de 1844 e nos 

discursos de Alves Branco –, mas no Decreto nº 294 e nos discursos de Vasconcelos e 

Rodrigues Torres; os quais por sua vez, tornam-se plenamente compreensíveis à luz da 

influência de Wakefield. Assim, os achados de nossa pesquisa mostram que a relação 

entre o protecionismo e os demais aspectos do pensamento político analisado por Coser 

– relação por ele abordada, mas apenas tangencialmente – é maior do que ele próprio 

supõe. Podemos dizer, pois, que a nossa contribuição reforça, de maneira geral, a validade 

da tese de Coser, ao mesmo tempo em que revela nuances que esse autor não chega a 

considerar, provavelmente por não ter explorado a influência de Wakefield e a 

centralidade da questão do tráfico no pensamento dos conservadores.  

Por último, devemos fazer nova menção ao trabalho de Lígia Osório Silva 

(SILVA, 2008), referência fundamental sobre a Lei de Terras. Entre outros pontos, esse 

trabalho relativiza o peso do vínculo tradicionalmente estabelecido entre a Lei de Terras 

e a abolição do tráfico de escravos, segundo o qual a primeira teria sido, basicamente, 

uma medida voltada para promover a imigração espontânea para o Brasil em vista da 

necessidade imperiosa de substituir progressivamente o trabalho forçado pelo trabalho 

livre. Embora sem questionar a presença desse aspecto, a autora argumenta – 

convincentemente, a nosso ver – que a necessidade de regulamentar a propriedade de terra 

por meio de uma legislação moderna tinha uma grande importância em si mesma e 

bastaria para explicar o interesse pela aprovação desse projeto. 
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Como outros haviam feito antes dela, Silva reconhece a influência das ideias de 

Wakefield na elaboração da Lei de Terras. No entanto, comete um equívoco ao afirmar 

que essa influência se deu apenas de forma difusa e por meio de artigos da imprensa, 

chegando a afirmar que os saquaremas provavelmente não haviam lido seus livros, dentre 

os quais menciona especificamente England and America, no qual Wakefield apresenta 

suas ideias protecionistas (idem, p. 113). Julgamos ter demonstrado que não é esse o caso: 

não apenas tal obra era conhecida pelos conservadores, como foi, segundo todas as 

evidências, a principal influência exercida sobre eles na questão do protecionismo. Na 

verdade, conceitos como “dispersão” e “tendências barbarizadoras”, utilizados 

abundantemente por Vasconcelos, Paulino e Rodrigues Torres em diversas de suas 

análises sobre variados temas, parecem ter sido extraídos diretamente dessa obra e 

especificamente do capítulo Apology for the American Tariff, no qual o autor faz sua 

eloquente defesa do protecionismo. O alcance de sua influência é confirmado, ainda, no 

fato de ser justamente a esse capítulo que o visconde de Uruguai faz referência em seu 

Ensaio sobre o direito administrativo (URUGUAI, 1862, p. 56). 

Talvez por não dimensionar corretamente o alcance da influência de Wakefield e 

suas implicações – muito além da questão agrária – para a política dos conservadores, 

Silva acaba por apresentar uma visão incompleta da “estratégia saquarema” de 

enfrentamento da questão da mão de obra, pois não leva em conta o papel atribuído por 

eles à “concentração” da população – tanto a nacional quanto a imigrante – e a 

importância da indústria fabril nessa mesma estratégia. Por essas razões, podemos dizer 

que, enquanto Silva procura relativizar a influência de Wakefield, argumentando ter sido 

ela menor do que foi geralmente considerada, nosso trabalho caminha na direção oposta, 

apresentando evidências de que, na verdade, essa influência foi ainda maior do que a 

historiografia considera, pois foi muito além do projeto de lei de terras e exerceu papel 

verdadeiramente estruturante no pensamento social e político dos conservadores, 

inclusive na sua insólita apologia do protecionismo. 

De fato, a avaliação conjunta dos debates da Câmara e do Senado, auxiliada pelo 

suporte indispensável das demais fontes e da bibliografia, deixa claro que a defesa do 

protecionismo era uma pauta consistente do partido conservador nos anos de 1840 e se 

relacionava intimamente a outras iniciativas desse partido, especialmente ao projeto de 

lei de terras e colonização. Em ambos os casos, os objetivos eram similares – combater a 

“dispersão” – e a inspiração intelectual era a mesma: Edward Gibbon Wakefield. A 

grande influência do pensamento de Wakefield no projeto de lei de terras já foi 
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amplamente reconhecida, mas nosso trabalho ilumina novos aspectos dessa influência. 

Com ele, o curioso “industrialismo” ou “desenvolvimentismo”, por tantos observado no 

debate político brasileiro da década de 1840, adquire, pela primeira vez, uma vinculação 

clara a esse autor estrangeiro. 

 Mas essa vinculação intelectual não basta para explicar a opção por essa política 

protecionista, assim como não explica, por si só, a política agrária e de colonização 

formulada pelos saquaremas.  

Ambas devem ser compreendidas à luz da maneira pela qual esses dirigentes 

interpretavam os desafios impostos ao Brasil pelo fim iminente do tráfico de escravos 

africanos. O recurso intelectual à obra de Wakefield foi o caminho encontrado pelos 

saquaremas para dar alguma consistência programática ao enfrentamento desses desafios. 

Seu protecionismo não era, assim, mera excentricidade ideológica, mas peça essencial de 

um programa de governo – um “sistema”, como diziam – que buscava preparar a 

economia e a sociedade brasileiras para uma rápida e intensa transição para o trabalho 

livre, a ser realizada por uma combinação de reformas institucionais e de medidas 

indutoras da mudança estrutural em sentido industrializante.  

Essa mudança estrutural lhes parecia necessária por considerarem a estrutura 

produtiva vigente incompatível com a adoção plena do trabalho livre. Era essa, aliás, a 

diferença fundamental entre os campos liberal e conservador no debate alfandegário. 

Ambos aderiam, em maior ou menor grau, ao discurso protecionista clássico, motivados 

por rancores comerciais e por preocupações com a dependência excessiva do mercado 

externo. Para os saquaremas, contudo, a defesa da indústria fabril ia além dessas 

considerações, abrangendo, também, aspectos socioestruturais importantes. Apoiava-se 

no diagnóstico de que o desenvolvimento fabril era necessário, quiçá indispensável, para 

viabilizar a transição para uma economia baseada no assalariamento e, até mesmo, para 

evitar o colapso do Estado imperial – uma comunidade política até aquele momento 

assentada sobre uma convergência de interesses em torno da manutenção de uma 

escravidão que se via irremediavelmente ameaçada. 

Muito já foi dito sobre o quanto as vicissitudes do processo de construção de 

instituições que buscavam conciliar o liberalismo político com uma base social escravista 

condicionaram o debate político da época. Nosso trabalho mostra que não foi diferente 

na questão alfandegária. Por isso mesmo o pensamento de Wakefield exerceu tanta 

influência. A dispersão “barbarizadora” de que ele falava soava familiar aos políticos 

brasileiros, marcados pelas revoltas e convulsões da Regência e preocupados com uma 
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numerosa população livre dos sertões que não se ajustava à rígida estratificação social 

imposta pelo escravismo. Com o fim iminente do tráfico de escravos e, 

consequentemente, a clareza de que a própria escravidão estava com os seus dias 

contados, a ameaça da “barbarização” se tornava ainda mais preocupante, pois a sua causa 

última – a dificuldade de viabilizar a divisão do trabalho em “terras vastas, desertas e 

férteis” livremente apropriáveis –, permanecia intacta. A indústria fabril dava indícios de 

ser capaz de atenuar esse problema, “reunindo” os homens dos sertões, como mostrava o 

exemplo do Norte dos Estados Unidos, defendido entusiasticamente por Wakefield. 

Assim, vemos que a mesma interpretação que os saquaremas faziam da realidade 

brasileira no tocante à centralidade da escravidão explica sua reticência em extinguir o 

tráfico, por um lado, e a sua disposição de adotar políticas modernizadoras que podem 

ser vistas, naquele contexto, como radicais, por outro. 

 Nesse sentido, a trajetória política da Vasconcelos é particularmente reveladora. 

Numa leitura mais superficial, poder-se-ia pensar que sua aplicação do pensamento de 

Wakefield ao caso brasileiro era apenas um recurso retórico a serviço da justificação da 

escravidão. Sem dúvida, esse aspecto estava presente, como podemos ver em seu debate 

com Cavalcanti sobre políticas de colonização. No entanto, não faria justiça à sua atuação 

política atribuir-lhe o papel de mero ideólogo dos interesses da lavoura escravista, pois 

seria difícil conciliar esse ponto de vista com a sua defesa apaixonada da industrialização 

e do projeto de lei de terras que teria correspondido a uma verdadeira reforma agrária se 

aprovado nos termos por ele propostos. 

Parece-nos mais adequado considerar ter sido a adesão de Vasconcelos a um 

projeto de Estado liberal para o Brasil que o levou, em certo momento de sua trajetória 

política, a abraçar os interesses da grande lavoura escravista, não o contrário. Essa mesma 

adesão o levou, poucos anos depois, a defender uma reforma agrária e uma agressiva 

política protecionista. 

A contradição entre posicionamentos tão díspares é apenas superficial. Em um 

caso como no outro, é a percepção correta da centralidade da escravidão na organização 

econômica e política do país que explica os posicionamentos de Vasconcelos e de seu 

partido. Eles percebiam que a transição para o trabalho livre estava longe de ser uma 

questão trivial; afetava os próprios fundamentos da sociedade construída desde os 

remotos tempos da Colônia. Por esse motivo, não poderia ser uma singela mudança de 

“hábito”, como queriam Holanda Cavalcanti e Nicolau Vergueiro, mas sim uma 

transformação complexa e abrangente que, na velocidade com que se anunciava, viria 
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necessariamente acompanhada de “uma grande revolução em indústria, em comércio, em 

agricultura e até nos conhecimentos intelectuais”. Preparar o país para essa grande 

revolução, tornando-a o menos custosa possível, era o objetivo último do “sistema 

saquarema” advogado por Vasconcelos, Paulino, Rodrigues Torres e outros 

conservadores na década de 1840. 

 Cerca de dez anos antes, em meados da década de 1830, quando a ordem social e 

a unidade do país se viam ameaçadas por revoltas provinciais e outros elementos 

desagregadores, Vasconcelos havia identificado o tráfico africano e a escravidão como 

elementos poderosos de coesão. Seu diagnóstico conservador dizia, então, que o governo 

imperial, para sobreviver, teria de adequar-se àquelas condições objetivas da sociedade 

escravista, adotando políticas e instituições que atendessem aos seus interesses 

dominantes, inclusive pelo favorecimento tácito do tráfico transatlântico, colocando-se 

como escudo deste em relação à Grã-Bretanha. 

No decorrer da década seguinte, contudo, quando a continuidade do tráfico se foi 

revelando progressivamente insustentável e a crise da escravidão se anunciava abrupta e 

iminente, a mesma leitura das relações entre Estado e sociedade passou a sugerir que, 

agora, era a sociedade que precisava ser radicalmente transformada em suas estruturas 

econômicas para que pudesse continuar fornecendo uma base de sustentação sólida ao 

Estado. Novos elementos de coesão teriam de ser criados, pois a tendência era que, muito 

em breve, os velhos interesses escravistas se tornassem uma base demasiado exígua para 

sustentar as instituições liberais da monarquia.  

Dessa forma, a crise do escravismo parecia inviabilizar, a um só tempo, uma 

economia dependente dos excedentes da plantation e uma ordem política baseada num 

condomínio de proprietários de escravos. Fazia-se necessária uma transição administrada 

para uma nova ordem, mas o sucesso dessa transição exigiria uma transformação 

profunda das estruturas socioeconômicas brasileiras, até então assentadas sobre o 

mandonismo e a plantation, pois, nas palavras categóricas de Vasconcelos, “não é 

possível que homens livres se sujeitem a ir morar em casas alheias para nelas prestarem 

serviços pesados”. Em outras palavras, era preciso criar uma estrutura produtiva 

compatível com outras modalidades, menos diretas, de sujeição do trabalho ao capital. A 

indústria fabril era percebida como um elemento central dessa nova estrutura, por ser 

aparentemente capaz de atrair os homens livres dispersos pelos sertões para o grêmio da 

“civilização" e, com isso, de contrabalancear os efeitos barbarizadores do colapso da 

velha ordem. Em última análise, portanto, o que se buscava era tornar menos traumática 
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a inexorável transição da sociedade brasileira para formas mais modernas de dominação 

social e de organização do trabalho. 

Compreende-se, assim, a curiosa razão pela qual um homem e um partido tão 

avessos às “mudanças aceleradas” e representantes dos interesses da “classe 

conservadora” defendessem, ao mesmo tempo, a necessidade de uma “revolução 

industrial imensa”. Tratava-se de revolucionar a economia para conservar o Estado. O 

protecionismo era uma derivação lógica, embora surpreendente, de um pensamento 

político que procurava “combinar o progresso e a conservação”. 

Em suas palavras, Vasconcelos poderia dizer que a crise do escravismo tornava 

necessárias uma ampliação e uma diversificação da “classe conservadora” – isto é, da 

comunhão dos homens livres que participam dos benefícios da divisão social do trabalho 

e, por isso, cooperam espontaneamente para a manutenção da ordem. Parecia-lhe que 

reformas institucionais na regulação da propriedade e no direito empresarial eram 

requisitos indispensáveis, mas insuficientes, dessa ampliação e diversificação. 

Precisavam vir acompanhadas de políticas indutoras de uma mudança estrutural. 

Mas, uma vez esclarecidas as preocupações que haviam motivado a defesa do 

protecionismo, o que explicaria o seu abandono, aparentemente imotivado, nas décadas 

seguintes, em parte pelos próprios homens que o haviam promovido? Para responder a 

essa pergunta, precisamos retomar separadamente cada um dos aspectos vistos acima. 

Em relação às preocupações com a defesa nacional, o desenvolvimento das 

comunicações e a integração do território – grandes motivações para o fomento e a 

proteção à indústria naval – parece-nos que os objetivos então estabelecidos, 

relativamente modestos, foram em grande medida atingidos. O sucesso da fundição e 

estaleiro do Barão de Mauá em Niterói, estabelecidos já em 1844; a criação da sua 

companhia de navegação do Amazonas, em 1852; e o sucesso das campanhas militares 

brasileiras na Bacia do Prata, a partir dessa mesma década, são sinais significativos de 

que a situação dramática de dependência e fraqueza nessa matéria, tal como era percebida 

pelos políticos no início dos anos de 1840, já havia mudado consideravelmente. Ademais, 

o fim das convulsões sociais internas e das tensões externas com o Reino Unido da Grã-

Bretanha colaborava, também, para que esse tipo de preocupação declinasse 

em importância. 

Quanto à segunda e mais instigante motivação da defesa do protecionismo, na sua 

vertente saquarema – o problema da “dispersão” e os desafios da transição para o trabalho 

livre –, devemos considerar que a política protelatória dos dirigentes brasileiros em 
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relação ao fim do tráfico de escravos teve uma eficácia provavelmente superior à que eles 

próprios julgavam possível num primeiro momento. A intensificação desse tráfico nos 

últimos anos da década de 1840; seguida da organização, auxiliada pelo governo, de um 

intenso tráfico interprovincial capaz de substituí-lo; permitiu o abastecimento do mercado 

interno de cativos nas regiões de expansão econômica, atenuando drasticamente o 

problema da “falta de braços”, invocado por Vasconcelos para justificar a adoção 

excepcional de uma “economia política contrária à geralmente admitida” – isto é, do 

protecionismo alfandegário. 

De fato, com a continuidade e intensificação do tráfico, foram criadas condições 

para que a transição para o trabalho livre se realizasse muito mais gradual e tardiamente 

do que então se imaginava, a tempo de serem criadas as condições institucionais para 

viabilizá-la na própria monocultura de exportação. 

Além disso, o arrefecimento do discurso protecionista se torna mais 

compreensível quando fazemos referência à evolução do setor externo, comentada no 

capítulo 1. Nele, vemos que o forte avanço das exportações verificado a partir de 1843 

foi suficiente para reverter o déficit comercial do início daquela década, abrindo um 

superávit já em 1845-46, o qual viria a atingir valores expressivos no biênio 1847-1849. 

Ao final daquela década e início da seguinte, a balança comercial voltaria a registrar 

déficit, não por força de uma queda das exportações, mas do crescimento ainda mais 

expressivo das importações, certamente em decorrência dos investimentos e do processo 

de modernização da economia interna, acelerado após o fim do tráfico. 

Nesse contexto, é possível imaginar que se tornasse cada vez menos verossímil, 

aos olhos dos contemporâneos, a "catástrofe iminente" prevista por Vasconcelos e usada 

para justificar sua defesa de uma forte política protecionista. De fato, não havia indício 

de que a "carestia de braços" estivesse aniquilando a competitividade da produção 

brasileira, muito menos ocasionando a "barbarização" da sociedade, pelo contrário: estava 

em curso uma arrancada da modernização capitalista do país, para a qual o fim do tráfico 

de escravos – depois de já ter abastecido o mercado interno de cativos em quantidade 

suficiente para permitir a continuidade da expansão do Café – daria uma contribuição 

decisiva, ao liberar capitais para serem aplicados em novas atividades. 

Dessa forma, não é difícil compreender o fôlego histórico limitado exibido pelo 

protecionismo dos anos de 1840. Prevaleciam, ao fim e ao cabo, os interesses orgânicos 

e duradouros que vinculavam uma elite majoritariamente associada à agricultura e ao 

comércio exterior aos seus representantes políticos. Por não ter sido concebido como um 
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verdadeiro projeto de desenvolvimento para o país, mas antes como um “remédio” para 

as consequências de uma transformação indesejada, se bem que inevitável, no mundo do 

trabalho, o protecionismo saquarema não tinha autonomia suficiente para se sustentar 

após o desaparecimento dos desafios conjunturais que o haviam motivado. 

Em última análise, podemos dizer que o abandono desse projeto industrialista se 

deveu às contradições em que estavam presos os dirigentes do Estado brasileiro. O mesmo 

‘realismo’, por tanto observado no pensamento dos saquaremas, que lhes dava uma 

percepção aguda dos obstáculos que se impunham à consolidação do Estado e a 

disposição de recorrer a heterodoxias para atingir os seus objetivos políticos prioritários 

também os levava, por outro lado, a fecharem os olhos cinicamente para a continuidade 

do tráfico intercontinental de escravos, protelando a sua extinção pelo maior tempo 

possível. O impressionante sucesso dessa protelação acabou por tornar desnecessárias as 

heterodoxias econômicas que antes haviam cogitado. 

Vemos, assim, que o efêmero protecionismo da década de 1840, embora possa ser 

considerado, em si mesmo, um fenômeno de importância secundária na história nacional, 

compôs a trama mais dramática vivida pelo país naqueles anos, junto às ações e omissões 

políticas de mais graves consequências sobre o seu destino. 

Defrontando-se com a iminência do fim do tráfico de escravos – corretamente 

percebido como um prenúncio do fim definitivo do cativeiro –, a vertente conservadora 

da elite política brasileira chegou a formular um projeto surpreendentemente audacioso 

de mudança estrutural e reposicionamento do país na divisão internacional do trabalho, 

tendo em vista uma rápida transição para o trabalho livre. Mas acabou acomodando-se, 

enfim, à alternativa de acobertar uma intensificação anacrônica e criminosa daquele 

mesmo tráfico, revigorando a instituição da escravidão no momento mesmo em que ela 

já vivia sua crise derradeira em todo o hemisfério ocidental.  

Vale a pena observar, por fim, a profunda ironia que essa nossa interpretação 

implica do ponto de vista da economia política internacional: o próprio fracasso das 

pressões britânicas pela extinção do tráfico de escravos na década de 1840 teria permitido 

que a transição para o trabalho livre no Brasil se realizasse sem maiores questionamentos 

à divisão internacional do trabalho capitaneada pela Grã-Bretanha. 
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