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Resumo 

 

 

Este trabalho contemplou a análise do surgimento da Fazenda Santa Clara do Macuco e as 

relações de trabalho nela estabelecidas, durante período escravista de 1850 a 1888. Nesse 

período ocorreram grandes transformações no sistema de trabalho no Brasil. Com o fim do 

tráfico negreiro e a expansão cafeeira fluminense, a necessidade de mão de obra se 

intensificou. A busca por trabalhadores para a continuidade da produção foi crescente e deu 

impulso ao projeto elitista de introdução de trabalhadores livres europeus, que além de 

constituírem o mercado de trabalho, transformariam a cultura, a política e a sociedade. A 

região de Cantagalo, no Rio de Janeiro foi cenário, desde a década de 40, da entrada de 

trabalhadores imigrantes livres na lavoura, conformando diferentes relações de trabalho que 

provocaram mudanças na sociedade fluminense. 

Palavras chave: escravidão, imigração e trabalho livre. 

 



 

Abstract 

 

 

This work included the analysis of the emergence of the Santa Clara Macuco Farm and the 

labor relations it established during the slavery period 1850-1888 . During this period there 

were major changes in Brazil’s work system. With the end of the slave trade and the 

Fluminense’s coffee expansion, the need for labor increased. The search for workers to 

continue production was intensified and gave impetus to the elitist project of introducing 

European free laborers, who also constitute the labor market and would transform the culture, 

politics and society. The Cantagalo's Region, in Rio de Janeiro was the scene since the 1940’s, 

with the entry of free immigrant workers in the field, shaping different working relationships 

that have caused changes in the Fluminense’s society. 

Keywords: slavery, immigration and free labor . 
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Introdução 
  

 Com o declínio do sistema escravista, a partir da década de 50, transformações foram 

impostas, e as forças de trabalho, que até então moviam a produção, se tornaram 

gradativamente livres. Essa libertação ocorreu através das diversas formas de resistência 

utilizadas pelos escravos, via cartas de alforria, fugas e com a criação das leis que foram aos 

poucos promulgadas, até a derradeira extinção do sistema de cativeiro. Transformação exigida 

pelo desenvolvimento do capital, e necessidade primária para sua expansão. Todo o processo 

não ocorreu de forma aleatória, ou instantânea, levou décadas, e lentamente o sistema 

incorporou trabalhadores livres ao processo produtivo. Com a percepção das elites e o 

“anúncio” de que o sistema escravista ruiria, os fazendeiros iniciaram a busca da introdução de 

trabalhadores vindos do exterior para continuidade da produção. Os trabalhadores nacionais 

livres e libertos buscavam rearranjos de trabalhos, para garantir sua sobrevivência, tentavam a 

inserção na produção, pois a mentalidade que resistia na sociedade sobre eles era de que não 

se adaptariam ao trabalho livre, pois eram considerados “ociosos” e “vadios” e a preferência 

das elites consistia no trabalho do imigrante. 

 Em meio às conturbadas mudanças, e a transição do trabalho escravo para o trabalho 

livre, diferentes relações de trabalho emergiram. A partir deste contexto, inserimos nossa 

pesquisa, em busca da abordagem das relações de trabalho ocorridas na Fazenda Santa Clara, 

localizada em Cantagalo, região serrana fluminense da província do Rio de Janeiro. A opção 

pelo estudo desta região ocorreu pelo fato de apresentar-se como grande produtora de café 

durante o século XIX. No período de extinção do tráfico negreiro e expansão da produção 

cafeeira a região utilizou mão de obra imigrante europeia em substituição do trabalhador 

escravo. Esta fazenda foi citada por agricultores, nos anos finais da escravidão, como exemplo 

de colônia de imigrantes sob o regime de parceria, aliado ao trabalho escravo. Tal sistema de 

trabalho foi apresentado como compatível para implantação nas regiões próximas. 

 O período estudado engloba a segunda metade do século XIX, tendo como marco 

inicial a extinção do tráfico negreiro e a Lei de Terras (acontecimentos do ano 1850), que 

restringiram o acesso a terra e afetou o sistema de trabalho diretamente, pois sem terra para 



 

12 

 

produzir, o trabalhador via-se obrigado a vender sua força de trabalho. O mérito do período 

deve-se ao fato da ocorrência de acontecimentos históricos, relativos à preparação para a 

superação do sistema de trabalho escravista e formação do mercado de trabalho livre, tão 

díspar. O marco final foi o ano da abolição, pois legalmente, nesse momento gerava-se um 

grande contingente de indivíduos trabalhadores livres, mais precisamente com a queda da 

escravidão, perante a lei todos os sujeitos constituíram-se livres. 

 A pesquisa proposta ganha relevância por abordar elementos e sujeitos históricos que 

pavimentaram a constituição do mundo do trabalho, fundamentais para a compreensão da 

trajetória percorrida pelos indivíduos sociais até a substituição do trabalhador escravo, pelo 

trabalhador livre. Período conturbado em que houve a convivência de forças de trabalho 

distintas. 

 Embora, a região tenha se destacado no setor produtivo de café, não se constituiu 

como objeto de muitas pesquisas, são raros os trabalhos que buscaram sua análise. Este objeto 

de investigação ganha importância por abordar as relações de trabalho estabelecidas na 

Fazenda Santa Clara do Macuco – situada em Cantagalo -, unidade produtiva importante na 

construção de uma nova configuração de relação de trabalho. O interesse pelo tema surgiu a 

partir do contato com fontes primárias produzidas ao longo de 150 anos, sob a administração 

da família Erven, cujo acervo documental, hoje, se encontra sob a guarda do Laboratório e 

Acervo de Documentação Histórica (LADOCH) da Universidade Salgado de Oliveira. Os 

registros provenientes da documentação nos permitiram analisar a presença de colonos na 

produção daquela unidade produtiva, trabalhadores imigrantes contratados para o trabalho na 

lavoura da fazenda. Isto suscitou uma profunda curiosidade intelectual para melhor conhecer 

os determinantes que constituíram a formação da mão de obra livre. 

 As primeiras relações de trabalho em nosso território se gestaram com o trabalho 

compulsório. Os nossos colonizadores, tão logo decidiram explorar sua nova colônia viram o 

potencial possível de exploração de mão de obra indígena, e logo trataram de utilizar sua força 

no extrativismo de riquezas naturais existentes nas terras do Novo Mundo. A escravidão negra 

logo se tornou predominante devido a sua alta rentabilidade que permitia a acumulação de 

capital para o Império Luso e sua legitimação era afirmada pela Igreja Católica. Durante muito 

tempo, o trabalho do negro cativo moveu a produção e a sociedade. Após muita resistência, as 
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pressões internas e externas para o fim do trabalho escravo conseguiram pender a balança e 

finalmente derrotar o regime de escravidão, em 1888. Foram muitas as tentativas de minar o 

sistema através de leis que gradualmente promoveram a liberdade dos escravos. No decorrer 

do processo os governantes e proprietários passaram a pensar em alternativas para a 

continuidade da produção, pois as leis que incidiam sobre o sistema dificultavam a aquisição 

de novos escravos e elevavam os preços. 

 Muitos autores na historiografia brasileira afirmavam que a substituição do escravo via 

imigração, ocorreu majoritariamente em São Paulo, e que o liberto, o trabalhador nacional, o 

livre e pobre não encontraram lugar na produção se transformando em “vadio”, assim como o 

trabalhador livre nacional era considerado “ocioso”. Para Denise A. Soares Moura, ao analisar 

a população discriminada1, constatou que os trabalhadores conseguiram criar formas de 

inserção no trabalho, diferente da forma convencional, realizando pequenos serviços 

temporários e empreitadas pelas fazendas, sem terem uma relação de trabalho fixo. Essas 

formas de trabalhos podem ter induzido a ideia de descompromisso com o trabalho, mas era a 

maneira pela qual, os trabalhadores buscavam aumentar o rendimento familiar e garantir o 

sustento. 

 Buscamos dialogar com autores que perceberam a participação dessa população, 

reinventando as formas de trabalho. No entanto, apesar do apontamento de que no período de 

transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a região do Vale do Paraíba fluminense, 

tivesse optado pelo uso do trabalho dos libertos e dos nacionais livres, as fontes direcionaram 

para a utilização do trabalhador imigrante na região de Cantagalo. 

A decadência do escravismo e a crescente necessidade de reposição de mão de obra, 

paulatinamente foram transformando as relações de trabalho estabelecidas no Brasil durante o 

século XIX. Ainda, durante o regime servil novas relações de trabalho foram introduzidas, a se 

destacar o sistema de parceria, apontado por Caiubi Martins Dysarz,2 como o sistema de 

trabalho que colocava sob responsabilidade do trabalhador os cuidados com a lavoura de café. 

O trabalho era realizado com o engajamento de imigrantes europeus, trazidos para a realização 

                                                           
1 MOURA, Denise Aparecida Soares de. Saindo das sombras: homens livres no declínio do escravismo. 
Campinas: Área de Publicações CMU/Unicamp, 1998. 
2 DYSARZ, Caiubi Martins. “Dos alpes à serra do mar: a colonização suíça de superagui sob inspiração do 
sistema de parceria”. Monografia apresentada a Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2010. 
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dos trabalhos na lavoura e recebiam um valor determinado pelo fazendeiro, após a venda do 

produto. Sucessivas modificações foram ocorrendo nas relações de trabalho, até o fim do 

sistema escravista. 

Para discutir essas relações entendemos a necessidade de apontar algumas questões 

ocorridas no século XIX, principalmente as formas de resistência utilizadas pelos cativos que 

sutilmente afetaram todo o sistema. Compreendemos a impossibilidade do aprofundamento 

destas questões, pois cada uma delas suscitou inúmeras pesquisas, portanto não haveria tempo 

hábil para abarcar todas as discussões. Por isso, apenas foram assinalados os temas que 

proporcionaram análises recentes com mudança no direcionamento das reflexões, e que 

influenciaram a constituição do mercado de trabalho livre. 

O primeiro capítulo constitui-se de um breve panorama do século XIX, buscando refletir 

a historiografia sobre o período da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. 

Relações de trabalho que foram paulatinamente se modificando. Refletir sobre as temáticas 

que colocam os escravos como atores sociais e as formas encontradas por eles para sutilmente, 

juntamente com outras variáveis, provocarem o abalo estrutural do sistema escravista. A 

atuação dos escravos fez emergir, no interior do sistema escravista, resistência contra a 

opressão e influenciou a perda de legitimidade. Desta forma, consideramos impossível falar da 

constituição das relações de trabalho livre sem considerar o processo de abolição do tráfico 

atlântico e do trabalho escravo. 

No segundo capítulo abordaremos a “metamorfose do trabalho”, as modificações 

ocorridas nas relações de trabalho e na legislação até a construção das bases para a formação 

de um mercado de trabalho livre juntamente com a introdução do trabalhador imigrante no 

sistema produtivo. A escolha do europeu para compor o trabalho livre, inserida num projeto 

amplo para formação do mercado de trabalho, porém com a preocupação da formação de uma 

“nação”. 

No terceiro capítulo a partir das fontes encontradas no Fundo Fazenda Santa Clara, sob a 

guarda do Laboratório e Acervo de Documentação Histórica do Programa de Pós-graduação 

Mestrado em História do Brasil da Universidade Salgado de Oliveira, selecionamos como 

documentos necessários os inventários, demarcação de terras, compra e venda de terras e 

traçamos a trajetória da fazenda e de seus proprietários, bem como, dos colonos e escravaria. 
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A região de Cantagalo se formou em área proibida devido a preservação do caminho do 

ouro para garantir a fiscalização. Faiscadores clandestinos se instalaram no “Sertão de Macacu”, 

principiando a lavra do ouro. As autoridades ao tomarem conhecimento do fato, decidiram 

reprimir as atividades. Através de diligência bem sucedida, prenderam o bando chefiado por Mão 

de Luva. Para povoar a localidade, garantir território e afastar as atividades ilegais foram doadas 

sesmarias, sendo uma delas a fazenda Santa Clara do Macuco. 

O tema apresentado possui uma enorme complexidade e suscita a necessidade da retomada 

de reflexão sobre as formas utilizadas pelos fazendeiros fluminenses para a manutenção da 

produção e de como as relações de trabalho constituídas no período de 1850 a 1888 afetaram a 

formação do mercado de trabalho livre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             CAPÍTULO 1.                                                                     
 

             Século XIX e a Transição 
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1.1. Breve panorama do século XIX 

 

 Para estudarmos as relações de trabalho no Brasil ocorridas durante o século XIX, 

faz-se necessário relembrar algumas questões que já foram muito discutidas, e recentemente 

receberam novas interpretações, cujas críticas afetaram profundamente a compreensão que 

tínhamos do sistema escravista. 

 A implantação do sistema escravista na América Portuguesa atendeu 

concomitantemente a duas propostas: objetivos religiosos de expandir a cristandade e o 

interesse mercantil e econômico.3 A proposta econômica de expansão do Império Português 

utilizou a exploração de mão de obra indígena e, posteriormente, o trabalho escravo africano, 

alimentado pelo tráfico Atlântico sob o monopólio dos comerciantes portugueses, 

inicialmente. 

 A experiência portuguesa da utilização de escravos africanos estava respaldada na 

bula Romanus Pontifex, “em nome da possível conversão e evangelização dos gentios 

africanos”,4 fartamente utilizada em suas colônias. Primeiramente, tentou-se a escravização 

indígena, na América Portuguesa, mas esbarrou-se em limites, por dois motivos: primeiro o 

sistema agrário de produção, de tipo exportação açucareira exigia grande número de braços 

que o contingente indígena não comportava obrigando-os a recorrer a mão de obra africana; 

segundo a difusão do discurso religioso dos jesuítas transformaram os índios em objeto de 

catequese, e geraram a mentalidade de que o índio não poderia ser escravizado, mas sim 

aldeado, concomitantemente, o discurso da Igreja Católica sustentava a possibilidade de 

escravização do negro africano, com o objetivo de salvá-lo da “selvageria” em que viviam em 

seu continente, oferecendo a oportunidade de conversão ao cristianismo.5 Esse discurso era 

reforçado pelo fato de que o tráfico de africanos se tornara peça fundamental para acumulação 
                                                           
3 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. “A proibição do tráfico atlântico e a manutenção da escravidão”. In: 
GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo. (org.). O Brasil imperial - vol. I – 1808 – 1831. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira. 2009, p. 209. 
4 MATTOS, Hebe. “A escravidão moderna nos quadros do Império português: o Antigo Regime em perspectiva 
atlântica”. In: O antigo regime dos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira. 2002, p. 145. 
5 VAINFAS, Ronaldo. Ideologia e escravidão: Os letrados e a sociedade escravista no Brasil colonial. Petropólis: 
Vozes, 1986, p. 93 e 85. 
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de capital, pois permitia a produção de duplo excedente. 6 

 Como base para a produção agrícola da América Portuguesa, as relações de trabalho 

do sistema escravista foram determinantes para acumulação do capital mercantil, pois o 

trabalho além de compulsório tornava os trabalhadores mercadorias, altamente lucrativas para 

o monopólio dos comerciantes portugueses. 

 A legislação escravista teve seu surgimento posterior a prática e visava atuar no 

conflito. Podemos dizer que na América Portuguesa, a escravidão se afirmava como 

“instituição”,7 apesar de não ser definida por lei, mas pela prática rotineira condicionante e 

essencial ao processo produtivo que fortalecia a hierarquização social e colocava o escravo 

como um bem semovente, um objeto com fim de produção, considerado propriedade de 

outrem, carregado de valor comercial. 

 Foi por meio do tráfico de negros que se constituiu uma sociedade escravocrata. 

Milhares de africanos atravessaram o oceano em navios negreiros, sob condições aviltantes 

aos seres humanos.8 Considerados como raça inferior, portanto suscetíveis a todo tipo de 

dominação, eram vendidos, “coisificados”, tornando-se propriedade, subordinados a 

autoridade de outrem e submetidos a trabalhos forçados, mediante coerção física e psicológica, 

em território tão díspar do seu lugar de origem.  

 A escravidão que se implantava era diferente da existente no continente africano. Nas 

terras africanas as guerras tribais, as dívidas não pagas, as disputas pelo poder político eram 

motivos para a escravização. Com a emergência do tráfico transatlântico essas motivações 

caíram em desuso, pois os africanos eram aprisionados, comercializados com estrangeiros, e 

em seguida embarcados para a América. Sem pátria, sem laços, sem parentescos, o que 

restaria para eles? A viagem rumo ao novo mundo trazia consigo o princípio de sofrimento e 

incertezas, com uma mistura de diferentes etnias, dialetos, um grande caldeirão de culturas. 

 Em ambiente extremamente hostil, com seus laços cosanguíneos rompidos, só restava 

criar novos laços de solidariedade. Vale ressaltar, que a sociedade de origem dos escravizados 

africanos baseava-se nos laços de parentesco e solidariedade. Vindos de uma sociedade 

                                                           
6 GOULART, Maurício. A escravidão africana no Brasil: das origens a extinção do tráfico. São Paulo: Alfa – 
Omega (3ª edição), 1975. 
7 MATTOS, Hebe. “A escravidão moderna nos quadros do Império português”. Op. Cit. 
8 FLORENTINO, Manolo. (org.) Tráfico, cativeiro e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização brasileira. 2005. 
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baseada na ancestralidade, marcada pelo respeito aos anciãos que regiam as uniões 

matrimoniais, e a relação de parentesco. Os cativos se depararam com uma realidade 

complexa e distinta, marcada por relações de poder patriarcal coercitivo. Arrancados de sua 

origem, e em meio a uma variedade de culturas, foram estabelecendo novas relações sociais e 

de solidariedade, criando novos vínculos, que durante muito tempo foram negados pela 

historiografia tradicional. 

 Os africanos tornavam-se escravos e paulatinamente viam-se oprimidos pela cultura 

que lhes era imposta. Isto, não significava ausência de resistência, mas o contrário, ela existiu 

e sob inúmeras formas foi criada. A sociedade escravista católica apresentava novas formas de 

sociabilidade, com inevitável surgimento de tensões e conflitos.9 Novos credos e rituais 

precisavam ser assimilados, o primeiro “ritual” acontecia antes do embarque no negreiro, os 

cativos recebiam o sacramento do batismo, atrelado ao novo nome, geralmente de santos 

católicos. Tal sacramento, em grande parte, era repetido no desembarque, para não ficarem 

dúvidas, pois proclamavam como importância maior da escravidão, o resgate dos negros do 

paganismo. 

 Com a consolidação da sociedade agroexportadora baseada no escravismo, ocorreu 

um processo lento de interação das culturas dos escravos com as demais, integração esta 

pautada pelos valores cristãos. Aglutinados na senzala surgiam uniões, famílias, casamentos e 

formas de parentescos espiritual ou ritual. Durante muito tempo a historiografia negou a 

possibilidade da existência da família escrava. A visão relacionada ao cativeiro era de anomia, 

de relações sexuais promíscuas, de animalidades e da inexistência de uniões consensuais 

duradouras. Com o desenvolvimento de novas teses e estudo de novas fontes, vários autores 

começaram a perceber algo diferente, e contestar a afirmação de tal realidade.10 

 Robert Slenes e outros11 discordaram da historiografia tradicional em relação a 

procedência da anomia no cativeiro, o autor afirmou que as altas taxas de uniões ilegítimas 

                                                           
9 FOLRENTINO, Manolo e GÓES, J. Roberto. A paz das senzalas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, 
p. 32, 34, 35 e 171. 
10 FOLRENTINO, Manolo e GÓES, J. Roberto. 1997, Op. Cit., p. 28; ENGEMANN, Carlos. De laços e nós. Rio 
de Janeiro: Apicuri. 2008, p. 22, entre outros. 
11 SLENES, Robert W. Lares Negros, Olhares Brancos: histórias da família escrava no século XIX. Revista 
Brasileira de História. São Paulo, v. 8, nº. 16, mar. 88/ago. 88, pp. 189-203; SLENES, Robert W. História da 
família escrava. In: Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, Brasil 
Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p. 28 – 43. 
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podem ter causado esta imagem preconceituosa nos cronistas da época. Novas pesquisas tem 

demonstrado que as uniões sacramentadas pela Igreja Católica ocorriam entre os cativos, 

porém, a formação da família escrava, também acontecia de maneira informal, pois a própria 

condição do cativeiro dificultava esta prática. Acrescentou-se ainda o fato do reduzido número 

de mulheres em relação aos homens, ocasionando redefinições na prática da formação de laços 

familiares. Em síntese, o choque entre o sistema de normas “não destruíram a família negra 

como instituição.” 12 Pesquisas recentes tem comprovado que uniões duradouras não foram 

poucas. 

  Para Slenes as experiências do cativeiro permitiam a construção de novos laços e 

favoreciam o surgimento de novas relações nas senzalas, na tentativa de manter as lembranças 

da África, com a intenção proteger um pouco da sua cultura e de sobreviver num ambiente tão 

opressor que promoveu a separação de famílias africanas. A formação de novas famílias seria 

uma das saídas para amenizar a dor do rompimento de laços afetivos. Esses laços de 

parentesco proporcionavam ao cativo outras vantagens, poderia possibilitar ao casal, entre 

outras coisas, dormir separado dos outros cativos, e até mesmo a obtenção da liberdade mais 

cedo, através do esforço mútuo do grupo familiar para resgatar cada membro. 

 Slenes discorda de Manolo Florentino e José Roberto Góes, pois para eles a fazenda 

constituiu-se num ambiente de desigualdades e diferenças, suscetível a tensão permanente, e 

ao permitir - por parte do senhor - a criação de laços, isto é, a família escrava, a “anomia” era 

afastada e provocava a pacificação na senzala, ou seja, a formação da família escrava 

possibilitava maior controle, pois criava um grupo com laços de dependência mais intensos. 

Os autores reconhecem os benefícios da formação de famílias e das relações de parentescos 

em seu espaço de análise, o Rio de Janeiro, na vigência do tráfico negreiro, com constante 

entrada de novos escravos nas senzalas. A renovação da escravaria poderia gerar conflitos e 

como uma forma de atenuá-los, os senhores permitiam e até fomentavam a formação de 

famílias.13 

 Acreditamos que embora as teses dos autores Florentino, Góes e Slenes sejam 

                                                           
12 SLENES, Robert W. Lares Negros, Olhares Brancos: histórias da família escrava no século XIX. Revista 
Brasileira de História. São Paulo, v. 8, nº. 16, mar. 88/ago. 88, pp. 189-203; SLENES, Robert W. Na senzala 
uma flor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1999. p. 28 – 43. 
13 FOLRENTINO, Manolo e GÓES, J. Roberto. A paz das senzalas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 
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distintas, na realidade, ambas tem um grande peso, pois, é preciso considerar a complexidade 

do sistema. A partir da internalização das experiências, grupos semelhantes apresentam 

atitudes dispares. A família pôde servir para a aceitação ou para o conflito, certamente vários 

aspectos influenciavam, como: a forma de serem tratados pelo senhor; as relações existentes 

dentro do ambiente; a maneira como vivenciavam o cotidiano. No entanto faz-se necessário 

entender que os escravos eram atores sociais e apesar de seu poder de negociação ser restrito, 

mediante sua condição como propriedade, os “pactos simbólicos” ocorriam, assim como as 

pressões. 

 A presença das relações de sociabilidade, e a formação de famílias e comunidades 

podem ter servido ao interesse senhorial. A crença de que a constituição de parentesco 

facilitaria o controle do senhor sobre suas “peças”, possivelmente real em algumas fazendas, 

com determinados escravos, pois a ameaça da separação dos membros da família assombrava 

alguns cativos. Por outro lado, a constituição de um grupo regido por relações solidárias, 

também deve ter influenciado a geração de novos conflitos, pois a proximidade entre os 

escravos possibilitava a organização de fugas e rebeliões, ou até mesmo a busca da liberdade, 

sutilmente, através de estratégias utilizadas pelos grupos familiares. A complexidade destas 

relações abriu um leque de possibilidades, uma vez que a sociabilidade do escravo atendia a 

ambos os interessados: ao senhor e ao escravo. 

 Portanto, essas famílias também serviriam para a manutenção da ordem social, a 

cultura paternalista, de forma a manter a pacificação da escravaria, evitando rebeliões e fugas, 

visto que, tal opção envolveria deixar para trás membros do seu núcleo familiar. Para Cristiany 

Rocha os escravos ao constituírem famílias “eles teriam menos motivos para fugir, por 

exemplo, do que os companheiros solitários, o que teria implicado ganho político para os 

proprietários preocupados com o controle da escravaria.”14 Se ela foi usada para manter a 

“paz nas senzalas”, também exigiu que seus laços de parentescos e amizades fossem 

respeitados, e em casos de contrariedades, os escravos vendidos, comprados, separados da 

família ou revoltados com a opressão, poderiam causar prejuízos, protagonizando fugas ou 

                                                           
14 ROCHA, Cristiany Miranda. História de famílias escravas. Campinas, século XIX. Campinas, SP: Editora 
UNICAMP, 2004, p. 50. 
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atos de violência.15 A família escrava serviu como “fator de manutenção”, e também foi 

instrumento de “limitação do domínio senhorial.”16 

 O cativeiro constituía-se em uma trama de relações, ainda que se apresentasse com 

aparente “paz”, tornava-se um barril de pólvora pronto para explodir a qualquer momento. 

Existia um código simbólico de condutas que determinava os limites de ação dos senhores e 

dos escravos. As separações familiares ocorriam, e poderiam suscitar conflitos e danos 

econômicos e até físicos ao senhor.17 

 Muitas famílias sofreram a separação de seus membros, por motivo de partilha de 

bens, venda de escravos, etc. Tal fato foi intensificado com o fim do tráfico transatlântico em 

1850, quando se passou a buscar escravo para as áreas em expansão econômica em outras 

regiões, provocando o aumento do tráfico interno. Por sua vez, estas transações causavam 

separações de famílias, até a decretação da Lei do Ventre Livre, que dentre outras coisas, 

determinava a proibição da separação dos pais de seus filhos menores de 12 anos. Assim, 

estava garantida legalmente a convivência da família escrava, ainda que por um determinado 

tempo. A Lei instituía o limite do poder senhorial em relação à separação das famílias, 

contudo muitos a ignoraram. 

 Os estudos sobre família escrava têm avançado e refletido sobre suas complexidades. 

A teia que envolve as relações sociais escravas apresentou outras formas de sociabilidades e 

solidariedades na formação de laços, como o compadrio. Com sacramento do batismo, 

estabeleciam-se parentescos por afinidades. 

 Quanto mais laços de solidariedade e afinidade fossem gerados, mais fortalecida seria 

a resistência ao cativeiro gerando estratégias rumo à liberdade. Em seu estudo para Cuba, 

Aisnara Diaz e Maria Fluentes, encontraram nos arquivos muitas reclamações de liberdade 

promovidas por familiares.18 Envolvidos por laços consanguíneos e por afinidade (inclusive 

relações de compadrio) buscavam a liberdade uns dos outros. Os que conseguiam libertarem-
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 AZEVEDO, Célia Maria Marinho. “O não quero dos escravos”. In: Onda Negra, medo branco: o negro no 
imaginário das elites do século XIX. 2ª edição. São Paulo: Annablume, 2004, p. 155, 159 e 161. 
16

 ROCHA, Cristiany Miranda. Op. Cit., p. 51. 
17

 ROCHA, Cristiany Miranda. Op. Cit. 
18 DIAZ, Aisnara Perera & FLUENTES, Maria de los Ángeles Meiño. “Família manumisión”. In: Para librarse 
de lazos, antes buena família que buenos brazos. Apuentes sobre la  manumisión em Cuba (1800-1881). Santiago 
de Cuba: Editorial Oriente, 2009. 
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se buscavam o mesmo para os outros membros da família. A família foi considerada pelas 

autoras do tipo estendida, que vão além das relações consanguíneas, semelhantemente a 

muitas famílias escravas encontradas no Brasil no período escravista. 

 O tráfico de escravos promoveu a desorganização da família africana, separando seus 

membros. A nova condição de cativeiro, fez com que os escravos buscassem formar o maior 

número de laços sociais possíveis, para construção de uma nova identidade, para a 

manutenção e preservação de suas culturas, para a sobrevivência e resistência ao sistema 

escravista. A reorganização da família cativa possibilitou a resistência e pressão social frente 

ao poder político. 

 Outra forma de pressão social consistiu na aproximação de iguais e grupos de atores 

sociais, movidos por uma ação política em busca da liberdade, gerou formas de resistências, 

através da utilização de estratégias com a finalidade de livrar-se da opressão senhorial, e 

possibilitou formas mais ofensivas como revoltas, rebeliões e fugas que abalaram a estrutura 

do sistema escravista. 

 Uma das revoltas marcantes foi a Revolta dos Malês, em que. escravos africanos 

mulçumanos, que viviam na Bahia, os quais sabiam ler e escrever em árabe, e a maioria fazia 

serviços urbanos, organizaram a revolta com a participação de outros grupos islamizados, que 

envolveu cerca de 600 homens no planejamento, cuja execução se daria na madrugada de 25 

de janeiro de 1835. Revoltados com a imposição do catolicismo e a opressão do sistema 

escravista tinham planejado libertar os companheiros islâmicos e negros em geral, e matar os 

brancos e mulatos. Os planos foram alterados, pois a revolta foi denunciada e os escravos 

acabaram surpreendidos por uma patrulha, na casa onde estavam concentrados. Quando os 

oficiais abriram a porta os guerreiros africanos saíram iniciando uma batalha.19 

 As notícias sobre a revolta que seguiram pelas províncias abalaram a sociedade, o 

temor de uma grande revolta se tornava mais próximo da realidade. Os rebeldes capturados 

foram condenados e muitos deportados para a África. A resistência escrava contradiz a ideia 

de submissão completa e apática dos escravos para com seus dominadores. 

 O trabalho dos historiadores tem influenciado a quebra do pensamento de que os 
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escravos eram seres destituídos de vontade própria. Outro episódio que acrescentou a visão de 

cativos como protagonistas de suas histórias baseou-se na Insurreição de 1838, em que 

Liderados por Manoel Congo, quatrocentos escravos organizaram uma fuga de Pati do Alferes 

para a organização de um quilombo. 

 A busca pela liberdade incluía ainda, fugas e formação de quilombos. Russel-Wood20 

e Márcia Amantino21 concordaram que um grupo de quatro ou mais escravos fugidos poderia 

ser considerado um quilombo. Esses grupos não viviam isolados da sociedade, interagiam com 

ela em constantes relações comercias e de solidariedade. Alguns produziam alimentos e 

criavam animais, dos quais, o excedente era comercializado no entorno, além de adquirirem 

produtos e armamentos dos comerciantes próximos, e promoverem assaltos e roubos.22 

 Os quilombos foram uma das formas de resistência mais visível e aterrorizadora da 

sociedade escravista e marcaram presença na história, formaram-se a princípio no meio da 

mata, e nas proximidades das vilas e cidades. Essa proximidade facilitava a fuga de outros 

escravos e a relação com a circunvizinhança. Eram temidos até pelas autoridades. A princípio 

a repressão era feita pelo “capitão-do-mato”, que recebia para recuperar os negros fugidos e 

devolvê-los ao proprietário. No entanto, essa providência não controlou as fugas e a criação de 

novos quilombos. Mais tarde, as autoridades policiais ao serem convocadas para reprimir um 

quilombo, muitas vezes, diziam não possuir efetivos suficientes para uma incursão e quando 

resolviam agir, invadiam e queimavam tudo, reduzindo as evidências a vestígios 

arqueológicos. 

 Nos anos finais da escravidão, os conflitos se intensificaram e o movimento 

abolicionista ganhou cada vez mais o apoio popular e mais adeptos da elite. Os quilombos, 

                                                           
20 RUSSEL-WOOD, A.J.R. Os caminhos da liberdade. In: Escravos e Libertos no Brasil Colonial. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira. 2005; GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de Quilombolas: Mocambos e 
comunidades de senzalas no Rio de Janeiro - século XIX. Edição Revista e Ampliada. São Paulo. Companhia das 
Letras, 2006; SILVA, Eduardo. “Quilombo abolicionista: um quilombo historicamente novo.” In: As Camélias 
do Leblon e a abolição da escravatura: uma investigação de história cultural. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003; RODRIGUES, Jaime. “O fim do tráfico transatlântico de escravos para o Brasil: paradigmas em questão”. 
In: GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo (Orgs.). O Brasil Imperial. vol. II-1831-1870. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 2009; MENDONÇA, Joseli Nunes. Cenas da Abolição: escravos senhores no parlamento 
e na justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
21 AMANTINO, Márcia. Os quilombos de Minas Gerais no século XVIII. In: O mundo das feras: Os moradores 
do Sertão Oeste de Minas Gerais – Século XVIII. São Paulo: Annablume, 2008. 
22 REIS, João José e SANTOS, Flávio dos. Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. São Paulo: 
Cia das Letras, 1996. 
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que outrora viviam escondidos no meio das matas, e “muitos quilombolas trocavam todo o 

tempo de lugar para não serem aprisionados, e muitos não foram descobertos” 23, emergiam 

no cenário, e sua resistência se transformava em luta aberta contra o sistema escravista, 

conquistando autonomia e apoio. Em sua pesquisa Marcia Amantino constatou semelhanças 

entre os grupos de quilombolas de Minas do século XVIII e os do Rio de Janeiro do século 

XIX. A autora utilizou uma tipologia para classificar os quilombos do Rio de Janeiro durante o 

século XIX, os dividiu em três grupos: “autossustentáveis”, “dependentes” e “mistos”. 

 Os “autossustentáveis” possuíam “uma economia baseada numa agricultura capaz 

de sustentar seus membros, existia uma liderança estável.”24 Além das plantações, criavam 

animais e faziam trocas comercias com a circunvizinhança; os “dependentes” não exigiam 

nenhum tipo de liderança, não criaram uma economia básica, promoviam razias e praticavam 

assaltos, viviam nas matas e quando se sentiam ameaçados fugiam para outras localidades; os 

quilombos “mistos”, utilizavam-se da agricultura, mas de forma insuficiente para manutenção 

do grupo, e praticavam roubos às fazendas. Os quilombos mantinham sempre algum tipo de 

relação com a sociedade, nunca viviam totalmente isolados, e os mais complexos 

concentravam pessoas de “etnias” diferentes. 

 Como local de luta e resistência, o quilombo abrigava uma heterogeneidade social em 

busca do mesmo objetivo. As áreas onde o quilombo se localizava, também influenciavam na 

correlação de forças sociais. “Não resta dúvida de que os quilombos dos subúrbios da Corte 

tinham maior possibilidade de obter apoio, principalmente de libertos, do que daqueles 

localizados em áreas rurais.”25 

 Além disso, conquistavam adesão de figuras ilustres da sociedade, por exemplo, o 

José de Seixas Magalhães, português, famoso por sua produção de malas de ótima qualidade, 

abrigava escravos fugidos em sua chácara, onde cultivava camélias (símbolo do 

abolicionismo). A chácara ficou conhecida como quilombo do Leblon que “simbolizava o 

apoio de todos os quilombos ao movimento político que propunha a abolição imediata e sem 

                                                           
23 AMANTINO, Márcia. Op. Cit., p. 122. 
24 AMANTINO, Márcia. Op. Cit., p. 123. 
25 GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de Quilombolas: Mocambos e comunidades de senzalas no Rio de 
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indenização de espécie alguma aos proprietários.”26 Seixas era muito bem relacionado, e 

quando chegava aos seus ouvidos a preparação de investidas das autoridades ao quilombo, 

pedia que a Princesa Isabel intercedesse e, prontamente, era atendido.27 As camélias do palácio 

eram fornecidas pelo maleiro, e segundo Eduardo Silva a Princesa estava acostumada a 

proteger escravos fugidos que abrigava no Palácio Imperial, fato que se tornava público na 

reta final da escravidão. 

 Eduardo Silva chamou esse movimento de quilombo abolicionista, pois existia uma 

ligação direta entre o quilombo e o movimento abolicionista, inclusive no caso do quilombo 

do Leblon, o chefe Seixas era uma espécie de “procurador” da Confederação abolicionista. O 

autor apresentou outros quilombos com tais características e nos fez supor que nos momentos 

finais da escravidão não foram poucos os que se articularam ao movimento abolicionista. Com 

o apoio dos abolicionistas, os quilombos se fortaleciam diante da sociedade e ficavam a cada 

dia mais conhecidos, pois, os abolicionistas utilizavam até mesmo os jornais para conclamar o 

fim do sistema escravista e dar visibilidade a resistência.28 A “crise final da escravidão, no 

Brasil, deu lugar ao aparecimento de um modelo novo de resistência, a que podemos chamar 

‘quilombo abolicionista.’”29 Articulado ao movimento abolicionista, era conhecido da 

sociedade e das autoridades, que ficavam com sua intervenção limitada, devido aos bons 

relacionamentos dos líderes e dos abolicionistas com pessoas influentes do Império. 

 As articulações com grupos e pessoas importantes fortalecia a luta por liberdade e as 

formas de busca pelo sustento do grupo foram variadas. Existiam grupos que se dedicavam a 

agricultura, criação de pequenos animais, caça, pesca e coleta e muitos realizavam furtos, na 

vizinhança. Outros estavam sempre mudando de lugar, devido as investidas das autoridades e 

por isso, não se utilizavam da agricultura, consumiam os recursos naturais e praticavam delitos 

com mais frequência. Essas e outras formas de resistência ameaçavam a ordem social e 

abalavam o sistema. Os quilombos agrupavam escravos fugidos e outros atores sociais, sem 

nenhuma discriminação. Podemos considerar que o quilombo foi uma das formas de 

                                                           
26 SILVA, Eduardo. “Quilombo abolicionista: um quilombo historicamente novo.” In: As Camélias do Leblon e a 
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resistência mais visível e temida, pois desafiava proprietários e autoridades.  

 Diante do crescimento da resistência, o medo de uma insurreição negra espelhava-se 

pela elite e pelos parlamentares. Diante de tal ameaça, foi encaminhada a gradualidade30 do 

fim da escravidão, conformando a legislação para manter o controle social. Para a 

historiografia atual, o papel social do escravo foi modelando as decisões parlamentares, e se 

tornou decisivo para a abolição. Joseli Nunes Mendonça, afirmou que: “ainda que 

pretendessem fazer a história ‘por cima’, esses parlamentares tiveram de se defrontar sempre 

com anseios e a ação dos ‘de baixo’. Até porque havia também escravos nessa história.”31 As 

ações dos escravos não foram menosprezadas pelos parlamentares, mas ao contrário, eles 

sempre estiveram atentos, e temerosos com o crescimento do movimento antiescravista e uma 

possível rebelião escrava de grande proporção. 

 No princípio, as leis estavam associadas às fortes pressões da Inglaterra. Tratados e 

acordos foram firmados para o fim do tráfico negreiro no início do século XIX. Os “Tratados 

de 1810, 1815 e 1817, entre Grã-Bretanha e Portugal”32 ocorreram concomitantemente, a 

transformações econômicas e revoluções políticas e sociais que alteraram ideologias por todo 

o mundo. Com o crescimento do capitalismo, se expandia a necessidade de mercado 

consumidor e de amplas relações mercantis. O sistema escravista, como bem observaram os 

viajantes que nos visitaram no período da Monarquia, “era antieconômica e incompatível com 

o sistema de livre mercado, que o Brasil do Barão de Mauá já ensaiava”,33 um entrave ao 

avanço da economia capitalista. Enquanto a expansão capitalista tentava avançar, aumentavam 

as pressões externas e os problemas internos apressavam a solicitação de mudança no sistema 

de trabalho, sobretudo, o fim do tráfico tornava-se um imperativo naquele momento, e sob 
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31 MENDONÇA, Joseli Nunes. Cenas da Abolição: escravos senhores no parlamento e na justiça. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009, p. 9. 
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pressão britânica, além das propostas apresentadas por parlamentares34, foi promulgada a Lei 

de 1831, com objetivo de acabar com o tráfico transatlântico de escravos. 

 Apesar de ser decretada uma lei proibitiva do tráfico de africanos, fruto da ação 

parlamentar e das pressões inglesas, “este comércio tornou-se intocável por mais duas 

décadas.” 35 Muitos afirmavam e ainda afirmam que foi uma ‘lei pra inglês ver’, “tornando-se 

mesmo uma expressão idiomática do português do Brasil para indicar algo feito apenas para 

constar oficialmente, sem aplicação efetiva”,36 pois não cumpriu seu objetivo principal de dar 

cabo ao tráfico de escravos. Contudo, a lei definia que a partir de 1831, todos os escravos que 

entrassem no território brasileiro seriam considerados livres, mas na prática o tráfico ilegal 

continuou e apesar disto, posteriormente, a lei se tornou uma poderosa arma na busca e 

reconhecimento da liberdade. 

 A lei de 1831 foi interpretada de formas variadas, e muitos juristas passaram a 

considerar livres apenas os africanos que desembarcavam em portos clandestinos, ou que 

sofriam perseguição durante a viagem até o Brasil. Esses africanos ao serem apreendidos se 

tornavam tutelados pelo governo, recebiam um curador ou tutor, permaneciam sob sua guarda 

durante 14 anos e, passado tal período, deveriam ser enviados de volta a África. Na realidade, 

poucos retornaram, a maioria permaneceu no Brasil, após provar sua condição de livre e outra 

parte foi escravizada ilegalmente. 

 As diferentes interpretações da lei também serviram a favor dos dominados, como 

mostrou Zubaran, os africanos livres se apropriaram da Lei de 1831 para pleitearem na justiça, 

em prol do reconhecimento de sua liberdade,  

A verdade é que as variações da jurisprudência acerca da execução 
da Lei de 1831 haviam aberto brechas legais que possibilitaram aos 
escravos, juntamente com seus curadores, reivindicar a liberdade, era 
preciso provar a condição de africano livre, com testemunhas.37 

 Diversos estudos constataram que em várias localidades do Brasil, os escravos 

moviam ações em busca da alforria por terem entrado no país após a Lei de 1831. Devemos 
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35 AZEVEDO, Célia Maria Marinho. “Linguagens abolicionistas”. In: Abolicionismo: Estados Unidos e Brasil, 
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considerar a dificuldade de provar ser livre, visto que, nessa sociedade a escravidão estava 

associada à cor e as marcas na pele que serviam como distinção social, sendo assim, quaisquer 

pretos e negros, poderiam ser apontados como escravos e teriam que provar em batalhas 

judiciais sua liberdade, se apoiando em uma “lei que não havia sido criada para tratar da 

liberdade – mas simplesmente para terminar com o tráfico atlântico de escravos”.38 

 Devido a diferenciação social relacionar-se à cor da pele ocorreram casos de 

escravização de forma ilegal, pois a palavra de um senhor tinha grande valor, e o dito escravo 

deveria provar o contrário. Não é difícil supor que numa sociedade hierarquizada – dividida 

entre dominadores e dominados - a classe dominante tenha tirado proveito. Distinção que 

permitia afirmar o pensamento de que o preto ou negro era escravo, até que provasse o 

contrário. Tais atitudes senhoriais de escravização ilegal reforçavam os hábitos costumeiros e 

reafirmavam suas relações de dominação e uso do poder, o que consequentemente fragilizava 

a condição de liberdade, como bem afirmou Sidney Chalhoub: 

Escravização ilegal e precarização da liberdade são duas faces da 
mesma moeda. Ninguém poderia ser negro – preto ou pardo – livre ou 
liberto, em segurança, numa sociedade em que escravizar ao arrepio 
das leis vigentes se fizera direito senhorial costumeiro. 39 

 Provar não ser escravo, após ser apontado como tal, era uma questão complexa que se 

arrastava judicialmente por longos períodos, mesmo para os que haviam entrado no Brasil 

depois de 1831. Apesar do desrespeito a Lei de 1831, ela serviu como instrumento para a 

libertação de muitos escravos, que aprenderam a utilizá-la em busca da liberdade. Porém, a 

necessidade de extinção do tráfico permaneceu. 

 Para sanar a necessidade de dar fim ao tráfico de africanos, foi formulada a Lei 

Eusébio de Queiróz em 1850, em prosseguimento da proposta vencedora de abolição 

gradual40, diante de outras propostas para o fim da escravidão. A derrocada do tráfico marcou 
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a mudança na base do sistema com o aumento dos preços e as dificuldades para reposição da 

mão de obra, ainda que pela via do tráfico interno. Tornou-se necessária a introdução do 

trabalhador livre na produção, o que veremos mais adiante. 

 O fim do tráfico era o prenúncio do declínio do sistema escravista e início da geração 

de novas leis que gradativamente, anunciavam o término do escravismo. Mas, a economia 

estava completamente atrelada ao trabalho escravo. A abolição foi protelada ao máximo, afinal 

estava em jogo muito investimento, e a dependência do trabalhador escravo para a 

continuidade da produção. Além disso, a ideia do fim da escravidão gerava insegurança nas 

elites, pensava-se que ao findar-se o sistema escravista, os emancipados se recusariam a 

trabalhar como homens livres e aliando-se poderiam provocar intermináveis conflitos; a 

produção seria catastroficamente atingida, pois sem “braços para o trabalho”, a economia 

ruiria. Vários projetos políticos estavam sendo propostos, com o seu acirramento desde a 

década de 30 e o fim do sistema escravista era previsível. 

 Anos depois, em prosseguimento a proposta do fim gradual da escravidão, ocorreu a 

libertação do ventre das escravas com a Lei do ventre livre de 1871, também conhecida como 

Lei Rio Branco. A partir de 1871, os filhos nascidos de escravas eram considerados livres, 

porém permaneciam com a mãe até os oito anos, e até completarem 21 anos tinham duas 

alternativas: ou ficavam sob os cuidados dos senhores ou eram tutelados pelo governo que se 

obrigava, neste caso, a pagar indenização de 600$000 ao senhor da mãe. Era preferência da 

maioria dos senhores, mantê-los, pois no momento de tamanha dificuldade para obter novos 

escravos, garantiram essa mão de obra por um tempo determinado, afinal era de conhecimento 

geral, o abalo do sistema abalado e sua condenação ao fim. 

 Diante da insustentabilidade do sistema, do aumento da resistência e crescimento do 

movimento abolicionista, o clamor pelo fim da escravidão contagiou as Câmaras e em 1883 

chegou ao parlamento o Manifesto da Confederação Abolicionista do Rio de Janeiro, seu 

texto deixava clara a necessidade de dar cabo ao escravismo, pelas vias do direito positivo, 

porém ao final alertava que o caminho seria percorrido, mesmo que por outras trilhas. Os 

abolicionistas solicitavam a libertação do trabalho no momento de fortalecimento das 
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resistências contra o sistema.41 A escravidão perdia legitimidade, enquanto o movimento 

contra ela se avolumava e ganhava apoio popular. 

 O apoio da sociedade fortalecia os conflitos sociais e a correlação de força entre 

dominantes e dominados refletiam a criação da legislação gerada paulatinamente. Em 1885, 

foi formulada a Lei dos Sexagenários, com o objetivo de libertar os escravos a partir dos 60 

anos. Os cativos deveriam servir ao senhor por três anos e depois disso seriam libertos, 

mediante indenizações do governo aos senhores. Ela apresentou pouca eficácia, pois, além dos 

escravos dificilmente completarem essa idade, quando a alcançavam já se apresentavam pouco 

produtivos, e desvalorizados pelo mercado. Essa lei, criada para tentar sufocar a luta pela 

libertação dos cativos, foi considerada como uma derrota do movimento abolicionista que 

clamava pela liberdade imediata de todos os escravos. 

 Enquanto aguardavam o fim da escravidão, os cativos buscavam a liberdade de 

acordo com suas possibilidades. Uma delas se estabelecia com a carta de alforria, não 

podemos esquecer que durante todo o período escravista e processo abolicionista, elas foram 

de grande valor para o início da construção de uma nova identidade. Após ser alforriado o 

escravo tornava-se juridicamente livre, apesar de muitas cartas o condicionaram a 

permanência de serviços aos antigos senhores.42 Além disso, a manumissão (sua comprovação 

de liberdade) precisava ser constantemente apresentada por onde o alforriado passasse. Ao 

longo do tempo, o ex-escravo precisava afirmar e reafirmar sua nova condição de “homem 

livre” até consolidá-la com a abolição. 

 As manumissões constituíram parte importante no processo de abolição, eram usadas 

como instrumento de manutenção da ordem e da produção, mas também, como tática de 

resistência dos escravos. As pesquisas sobre alforrias demonstraram que apesar do documento 

apresentar em sua redação, a benevolência e poderio do senhor, muitas dessas cartas foram 

conquistadas com estratégias utilizadas pelos cativos através da compra, de acordos feitos na 

                                                           
41 SABA, Roberto. A Lei dos Sexagenários e a derrota política dos abolicionistas no Brasil - Império. Artigo 
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justiça, ou mesmo por concessão do proprietário, por motivos subjetivos que as cartas não nos 

revelaram, ou seja, foram frutos da atuação dos escravos rumo à liberdade, como afirmou 

Enidelce Bertin: 

A carta de alforria servia, portanto, à construção ideológica da 
dependência dos escravos e libertos à classe senhorial, mesmo quando 
fosse inegável a ação destes em direção à liberdade. Alforrias 
resultadas do pagamento, da interferência da justiça, de 
arbitramentos, de acordos entre o senhor e o escravo, confirmam que 
a mera concessão da liberdade pelos senhores não fora predominante. 
Não obstante o discurso paternalista, a participação do escravo na 
conquista da liberdade foi evidente e atuante. 43 

 Inúmeros foram os casos de alforria condicional, ou seja, a concessão da liberdade 

mediante a condição da continuidade dos serviços por determinado tempo, ou até a velhice, o 

que denotava o uso desse instrumento para a manutenção da mão de obra, como garantia da 

continuidade da submissão, reforçada pela possibilidade (até o ano de 1871) de revogação da 

alforria em caso de “ingratidão” ou “ofensa”. Assim a liberdade jurídica, não abrangia, 

geralmente, o direito de “ir e vir”, nesses casos o liberto era obrigado a permanecer fiel e 

subserviente ao senhor. Por outro lado, o escravo buscava a liberdade que era possível, usava 

estratégias para receber “gratidão” do senhor sob a forma de “carta de alforria”. 

 Alguns escravos conseguiam do seu senhor a liberação para trabalharem nos dias de 

folga em outras fazendas ou nas feiras, vendendo o que produziam em suas roças, quando o 

proprietário da fazenda permitia. Existiam outras atividades que o escravo conseguia 

capitalizar-se (como escravos de ganho ou jornaleiros, por exemplo), na maioria dos casos o 

principal objetivo, de acumulação de capital visava a compra da alforria. A tão sonhada carta 

poderia ser concedida pelo senhor, através da negociação real ou simbólica engendrada nas 

relações cotidianas, ou comprada. 

 O sistema oprimia e para fugir da opressão, dos castigos físicos e da violência 

psicológica, os cativos buscavam a todo tempo as formas de liberdade acessíveis. Na América 

portuguesa uma das formas de conseguir a liberdade era a alforria, que majoritariamente, 

declarava em sua redação ser concedida pelo senhor, devido a “lealdade e bem servir” do 
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escravo (tal esperança servia para manter a disciplina e dedicação do cativo ao senhor). No 

entanto, ao contrário da redação, muitas vezes a alforria era conquistada a partir das estratégias 

usadas pelos escravos, que se armavam, até mesmo dos “bons serviços”. Possivelmente, 

alguns cativos se dedicaram e serviram de maneira agradável ao senhor na esperança que lhe 

concedesse a alforria como reconhecimento. Isso nem sempre aconteceu, mas ao redigir o 

documento de alforria, era comum a evocação do proprietário de ter doado a liberdade ao 

escravo por ter sido subserviente. 

 Em sua pesquisa, Enidelce Bertin demonstrou que a dependência paternal44 descrita 

nos documentos de liberdade, camufla a estratégia senhorial, de manutenção das posições 

sociais, interesses econômicos, relações de poder e as articulações promovidas pelos 

dominados na busca por suas liberdades. Ainda que a liberdade fosse comprada pelo escravo, 

após acumular capital, ou como forma de saldar dívida contraída pelo proprietário com este, 

em muitos casos, a liberdade vinha acompanhada de condições, de continuidade de serviços 

por tempo determinado, que poderia se prolongar até a morte de um ou do outro. Mesmo após 

alforriados, existia a possibilidade de revogação das manumissões, até 1871, em qualquer 

momento, por não cumprimento das obrigações pré-estabelecidas ou por comportamento 

insubmisso, ainda que a liberdade tivesse sido conquistada através da compra. 

 A compra da alforria era o primeiro passo para sair da opressão do sistema e dos 

castigos físicos que lhes eram aplicados. Os escravos tinham a obrigação de cumprir as 

ordenanças impostas, sem direito a protestar de forma alguma, em caso de desobediência de 

qualquer tipo, recebiam castigados físicos. Como contatou Paul Lovejoy: “(...) No caso dos 

cativos, o conceito de trabalho não era visto como separado do escravo como pessoa. Ele era 

um instrumento de trabalho, e a coerção podia ser usada para reforçar a aquiescência a 

determinadas ordens. (...).”45 

 A conquista da carta de alforria, apenas iniciava o processo rumo à liberdade. Os que 

conseguiam mobilidade espacial, constantemente precisavam reafirmar sua liberdade, ao se 

deslocarem, deveriam sempre estar com a documentação comprobatória da liberdade. Numa 

sociedade hierarquizada e estruturalmente desigual, os libertos sem profissão acabavam se 
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transformando em camponeses ou despossuídos. 

Uma sociedade construída sobre a escravidão necessariamente 
conferia significados específicos à noção de liberdade que orientava 
as ações daqueles indivíduos desenraizados e despossuídos, que 
constantemente produzia, inclusive por concessão ou compra de 
alforria.46 

 Muitas foram as estratégias cotidianas usadas pelos escravos para conquista da 

liberdade e enfrentamento, ainda que obscurecido pelo discurso da elite, do sistema 

escravagista. Outra forma de contestação foi a atitude de cometer crimes e se entregar a 

justiça. A partir da década de 50, o sistema escravista perdia legitimidade, e o movimento 

abolicionista ganhava força popular. D. Pedro II passou a comutar penas de morte a escravos 

condenados, baseada na Lei de 1835, em galés perpétua, o que não intimidava os cativos, com 

isso, o número de crimes cresceu na Corte. Os cativos tinham pleno entendimento da sua ação 

ao violarem a lei e se colocarem a sua disposição, afirmavam que era preferível estar 

prisioneiro na Casa de Correção, a continuar na escravidão, e submeterem-se pacificamente as 

vontades dos senhores.47 

 Sidney Chalhoub apresentou vários casos de escravos que tiveram essa atitude, 

alguns tentaram negociar com os senhores, e não obtendo uma decisão favorável48, chegaram 

as vias de fato. Há casos de escravos que não queriam ser vendidos para o interior, mediante a 

insistência senhorial, optaram pela permanência na Corte, ainda que presos na Casa de 

Correção. Tal ação nos faz imaginar que provavelmente um dos fortes motivos para o desejo 

de não se deslocarem para lugares distantes, tenha sido a necessidade de não romper com os 

laços de parentesco e solidariedade, já consolidados. Atitudes como essa, acabavam ganhando 

um sentido político, pois, ainda que individualizadas, desafiavam a prepotência dos senhores e 

abalavam os alicerces do escravismo. O enfrentamento provocava uma onda de “medo 

branco”, e para amenizá-lo escravos, - possivelmente geradores de conflitos - eram vendidos 

para o interior, o que poderia impedir uma organização para a geração de uma rebelião 
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escrava. 

 A venda de escravos para o interior era altamente lucrativa, pois com o fim do tráfico 

de africanos, havia necessidade de reposição da mão de obra via comércio interprovincial. Os 

proprietários de escravos da Corte souberam tirar dupla vantagem desse comércio. Vendiam 

seus escravos por altos preços e podiam negociar com trabalhadores livres, pois contavam com 

o fluxo imigratório europeu crescente; e ainda reduziam a massa negra na cidade, dificultando 

a articulação para uma rebelião escrava, o grande temor das autoridades, visto que, a Corte 

apresentava uma densa massa de escravos e libertos, e a distinção social entre os negros na 

urbe se tornava cada vez mais difícil. 

 Havia um crescimento do fluxo de imigrantes portugueses - o qual abordaremos mais 

especificamente no segundo capítulo - para a cidade do Rio, acionado para manter a produção 

em funcionamento. Os legisladores já discutiam quem seria o substituto do trabalhador 

escravo, e indicavam o imigrante para essa tarefa. Acreditava-se que o trabalhador europeu 

mostrava-se mais disciplinado para o trabalho e tecnicamente mais preparado. Além disso, 

existia no imaginário da elite, a visão deturpada de que o liberto não se submeteria ao trabalho, 

uma vez que estivesse livre, mas que se daria a vícios, vagabundagem e insubordinação, 

ameaçando a ordem social. Sendo assim, deslocar a mão de obra escrava para o interior, 

poderia ser também uma forma de amenizar a possibilidade de um conflito de grande 

proporção, auxiliando no controle social. 

 Na área urbana o controle social se tornava cada vez mais difícil, pois muitos 

escravos recebiam permissão dos seus senhores, para “viver sobre si”. Assim, podiam decidir 

como viver, pois estavam distantes dos proprietários, os quais só encontravam, normalmente, 

para entregar-lhes semanalmente os jornais combinados. Assim, esses cativos possuíam certa 

autonomia, o que era uma característica da pessoa livre. Muitos deles se diziam livres, e 

viviam como tal, até serem descobertos. Outro problema que dificultava o controle social na 

cidade era que muitos escravos fugidos se passavam por livres. O social se tornava ainda mais 

complexo, pois não havia possibilidade de distinção, entre negros livres e escravos, por suas 

vestimentas ou comportamentos. 

 Porém, as lutas cotidianas contra a escravidão, por parte dos escravos, nem sempre 

foram visíveis. E quando os conflitos diários não ganhavam visibilidade, o que provocava a 
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insegurança social eram as fugas, as rebeliões, ou seja, as formas contestadoras de maiores 

proporções. Não podemos considerar que foi o movimento abolicionista o condutor da 

resistência, como se pensava, e como os próprios abolicionistas afirmavam. Sem dúvida, a 

participação do movimento foi importante, mas os escravos não foram simplesmente 

conduzidos no processo de resistência, e sim protagonistas, mesmo com atitudes 

imperceptíveis, a princípio. Ainda assim, as estratégias usadas nas relações pessoais e 

individuais contribuíram progressivamente para minar a estrutura do escravismo. 

 Quando se tornou impossível a manutenção do sistema, aliado ao temor de uma 

grande revolta escrava, apoiada pelo povo e pelo movimento abolicionista, foi decretada a 

emancipação imediata de todos os escravos, revogando todas as disposições anteriores em 

contrário. Em maio de 1888 o sistema escravista chegou ao fim, ao receberem a notícia os 

escravos saíram cantando e festejando a tão sonhada liberdade. Desde o início do processo de 

abolição gradual até sua conclusão, havia um temor do que poderia acontecer com os 

trabalhadores emancipados e com a produção. 

 Vale lembrar que durante todo o processo de abolição, com a criação da legislação 

emancipacionista, também foi discutido pelos legisladores o que seria feito da mão de obra 

escrava que se tornaria livre e a introdução de um novo trabalhador no sistema produtivo, o 

imigrante. Na verdade o pensamento que imperava, era que os emancipados se recusariam ao 

trabalho, devido “a visão do negro como mau trabalhador.”49 Os debates apontavam como 

alternativa o trabalhador imigrante, considerado tecnicamente superior ao escravo e muito 

disciplinado. 

 Sendo assim, o sistema de trabalho escravo, motor da sociedade brasileira, foi 

alterado pela atuação cotidiana dos escravos, nos conflitos sutis, com a elite dominante e pelas 

pressões externas, principalmente da Inglaterra. E inevitavelmente os legisladores precisaram 

formular leis para a manutenção do sistema na tentativa do seu prolongamento, até que se 

tornou insustentável mantê-lo, pois sua estrutura estava abalada, e consequentemente ocorreu 

perda de legitimidade, culminando com o fim do escravismo e eminência da transposição para 

o trabalho livre. 

 Sabemos que os apontamentos realizados são ínfimos, cada um deles poderia 
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constituir longas pesquisas. Porém, serviram para sinalizar a atuação dos cativos e sua 

interferência no sistema. Foi com a decadência deste e necessidade de introdução de novas 

relações de trabalho para constituir o mercado de trabalho, portanto seria impossível discutir o 

trabalho livre sem lembrar as condições que o anteciparam. 

 O período de transposição do escravismo conformou as relações de trabalho e a 

legislação para a constituição do mercado de trabalho livre, que apresentou características 

específicas, com variações de acordo com as regiões. Veremos a seguir a construção 

historiográfica para o período de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, na visão 

de alguns autores. 



 

38 

 

1.2. Transição do trabalho escravo para o trabalho livre 

 

 A historiografia tem discutido a questão da transição do trabalho escravo para o 

trabalho livre, com ênfase para a região paulista que privilegiou a imigração europeia - mão de 

obra de preferência dos fazendeiros. Apesar, do período de transição ter sido muito discutido 

na década de 7050, foi a partir da década de 80 o crescimento do número de pesquisas que 

contribuíram para preencher a lacuna persistente em outras regiões51, apresentando as 

diferentes formas de transição, que não se estabeleceram a partir de um modelo e sim em torno 

de diferentes e complexos contornos. 

 Para Warren Dean, os fazendeiros em São Paulo, logo perceberam que para atrair 

mão de obra imigrante precisavam pagar os salários em dinheiro. Os fazendeiros os 

empregavam na lavoura cafeeira, à custa de baixos salários e ainda viam-se obrigados a 

comprar artigos para consumo, no armazém da fazenda, o que gerava lucro ao fazendeiro52. 

Como o café era à base da economia e sua expansão acontecia no momento em que se tornava 

inviável a reposição de mão de obra via tráfico de africanos, trazia consigo a necessidade de 

atração de trabalhadores para a lavoura. Os fazendeiros paulistas acreditavam que para dar 

continuidade ao crescimento da economia, o sistema necessitava de transformação. Para isso, 

era imprescindível acabar com a escravidão e adotar o sistema de mão de obra livre.53 

 Para Artur J. R Vitorino, a questão da abolição do tráfico de africanos estava 

associada à decisão da importação de homens livres. A promulgação da lei de repressão ao 

tráfico e a lei de terras, em 1850 apresentavam uma íntima relação. Chegou a ser sugerido, 

pelos representantes políticos da Câmara, que a colonização fosse realizada, por meio da 

venda de terras. Vender terras a quem pudesse cultivá-las, pagar aos trabalhadores e impedir o 
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acesso a terra aos que só possuíam sua força de trabalho, garantindo a necessidade de 

alugarem-na a outrem, até que conseguissem acumular capital para comprar terras. Os 

políticos ainda pensavam em utilizar a renda acumulada da venda de terras devolutas para 

importação de braços para o trabalho na lavoura.54 

 Para tanto, era preciso a construção de um aparato legislativo. Foi aprovada a lei de 

terras para garantir instrumentos de regulação da propriedade territorial, de maneira a 

resguardar o acesso a ela, sua ocorrência seria por meio de compra. A lei promovia exclusão 

da maior parte da população imigrante, da aquisição de terra, e com isso garantia a geração de 

mecanismos para a formação do mercado de trabalho livre, e posteriormente assalariado.55 

Estava iniciado o processo incumbido da transformação do sistema de trabalho no Brasil. O 

sistema escravista havia deixado suas marcas, um grande contingente de negros escravos, e o 

estigma de que o trabalhador cativo não estava apto ao trabalho livre, era considerado 

perigoso, incapaz, além de ocioso. Estigma que se prolongou e influenciou a constituição do 

mundo do trabalho.56 

 A mentalidade estigmatizante do trabalhador, também se expandiu para o trabalho. A 

elite portuguesa já via o trabalho como uma condição de subalternidade, não condizente com a 

nobreza. Esse estereótipo também afetou a sociedade brasileira e a maneira como a população 

livre encarava o trabalho. O governo para incluir o nacional livre, na formação do mercado de 

trabalho intensificou a repressão aos que considerava ociosos e vadios, imputando-lhes pena 

de prisão, e criou medidas legais para transformar os filhos nascidos do ventre livre em 

trabalhador livre, dentre outras medidas. A ideia gerava um conflito em relação ao trabalho, 

pois, se acreditava que devido às marcas relacionadas a ele, o trabalhador livre imigrante seria 

afastado, o que tornaria inviável a colonização.57 

 O estigma relacionado ao trabalhador cativo, liberto e nacional livre, convergiu com 

os estudos de Antonia Colbari, para o qual, a opção da substituição do trabalhador escravo por 

trabalhadores europeus, se constituiu em atitude civilizatória e de “branqueamento” da 
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população. Mais de trezentos anos de cativeiro, com a constante entrada de africanos, deixou 

um grande contingente de negros e mestiços imersos na sociedade. Para as elites a solução 

para a “falta de braços” para a lavoura – não significava falta de pessoas para o trabalho, mas 

sim, de trabalhadores portadores de técnicas e disciplina – se resolveria com o ingresso de 

trabalhadores imigrantes que também seriam responsáveis pela reformulação “moral” e 

“regeneração física” da população.58 

 Em seu artigo, Antonia Colbari analisou a contribuição dos imigrantes italianos no 

Espírito Santo,59 vindos para suprir a necessidade de “braços” para a lavoura a partir do 

declínio do sistema escravista. O emigrante era a alternativa que contemplava as expectativas 

econômicas, políticas e sociais, pois fazia parte do projeto elitista, baixo investimento, ações 

civilizatórias e “branqueamento” da sociedade.60 Os imigrantes cumpririam o “propósito das 

elites de regeneração física e reforma moral da sociedade.”61 

 A intenção da introdução de imigrantes para contrabalancear com negros e mestiços 

existia desde a segunda metade do século XIX. Em 1824 aconteceu a colonização de alemãs 

em São Leopoldo, como analisou Horácio Gutiérrez, em seu artigo afirmou que a chegada dos 

imigrantes “provoca a expansão da fronteira agrícola e a formação de novas propriedades, 

além da associação de novas ideologias, como os anarquistas e socialistas, e o uso de novas 

tecnologias.”62 Existiam muitos indivíduos pobres e “desclassificados” e a população 

indígena, porém valorizava-se o trabalho do imigrante em detrimento da população local. 

 As relações de trabalho estavam interligadas com as condições de acesso a terra. A 

economia era movida pela produção agroexportadora, onde se encaixava o trabalhador, com 

algumas ressalvas para a economia de subsistência, que também estava atrelada a terra. A elite 

agrária detinha o poder, pois o valor se concentrava em possuir terras e escravos, com o fim da 

                                                           
58

 COLBARI, Antonia. Familismo e Ética do Trabalho: O Legado dos Imigrantes Italianos para a Cultura 
Brasileira. Rev. bras. Hist., São Paulo, v. 17, n. 34, 1997. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=s 
ci_arttext&pid=S0102-01881997000200003&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  20  set.  2010.  doi: 10.1590/S0102-
01881997000200003. 
59 COLBARI, Antonia. Op. Cit. 
60 CUNHA, Silvio Humberto. “Um retrato fiel da bahia: sociedade-racismo-economia na transição para o 
trabalho livre no recôncavo açucareiro, 1871-1902”. Tese de doutorado. Universidade Estadual de Campinas. 
2004, p. 10 e 11. 
61. COLBARI, Antonia. Op. Cit. 
62 GUTIÉRREZ, Horácio. A estrutura fundiária no Paraná antes da imigração, a chegada dos imigrantes. Estudos 
de História, Franca, v 6 n 2, 2001, p. 209-231. 



 

41 

 

política de doações de sesmarias a terra passou a ter valor comercial (após 1850 com a Lei de 

terras), concentrando ainda mais, a aquisição nas mãos de pessoas capitalizadas. Antes, o 

prestígio funcionava como fator determinante, mas a partir de 1850 ele apenas influenciava, já 

não mais determinava, porém o poder continuou nas mãos dos grandes proprietários. O 

governo estava empenhado na introdução dos imigrantes, em 1849 através de lei imperial, 

destinou léguas “de terras devolutas para cada província distribuir entre os imigrantes.”63 

 Havia pessoas pobres que se agregavam e usufruíam da terra com a permissão do 

proprietário, moravam e lavravam sem qualquer remuneração, com exceção da eventual 

prestação de serviços. A mercantilização da terra e expropriação dos camponeses foi 

considerada um mecanismo necessário ao capitalismo. Após 1850, com a Lei de terras a 

política de acesso a terra se retraiu com maior intensidade, essa restrição tornou-se uma 

estratégia para submeter o imigrante ao trabalho, pois sua decisão de vir para o Brasil se 

traduzia no desejo de melhorar suas condições financeiras, conduzido pelo anseio de tornar-se 

proprietário de terras, ou comerciante bem sucedido. 

 Posteriormente, para atenuar os conflitos surgidos entre fazendeiros e colonos, o 

governo intensificou o incentivo a imigração. Foi formulada a lei de 1879 (lei Sinumbu, lei de 

locação de serviços), que beneficiava os interesses dos fazendeiros. A lei visava garantir o 

cumprimento dos contratos pelos colonos, e da mão de obra nacional com contratos em longo 

prazo. Em meados dos anos 80 o governo financiava as despesas para a importação dos 

trabalhadores imigrantes, após a revisão de alguns artigos da lei de 1879. Estava inaugurado o 

sistema de “colonato” e chegava à Vassouras. Essa relação de trabalho foi muito importante, 

pois impulsionou a imigração para o Brasil na década de 80. 

O sistema de colonato estabelecia duas formas de remuneração ao 
colono: a primeira fixava a remuneração pelo tratamento do cafezal 
propriamente dito, de forma anual; a segunda remuneração estava 
relacionada à colheita fixada por alqueire de café. O contrato logrou 
aos colonos uma renda fixa, garantindo ao trabalhador maior 
segurança, pois independia da produção do café que se colhia. 64 

 Portanto, para Colbari os processos de colonização, tanto o povoamento como o de 

                                                           
63 Ibidem. 
64 MARTINS, Roselene de Cássia Coelho. Colonização e política: debates no final da escravidão. Rio de Janeiro: 
Ateliê, 2007, p. 52-53. 



 

42 

 

formação do mercado de trabalho, estavam inseridos na questão do projeto elitista “de 

regeneração física do povo e a reforma moral da sociedade.”65 A escolha do europeu se 

encaixava no processo civilizador da constituição de nação. 

 De acordo com o imaginário elitista, os imigrantes europeus eram considerados 

hábeis trabalhadores, apresentavam uma superioridade em relação aos trabalhadores escravos 

e nativos. Eles possuíam “capital cultural” que contribuiria para a organização social, a ordem 

capitalista e o sucesso dos núcleos coloniais. 

 O pensamento popular, gerado pela sociedade brasileira, marcada pela escravidão, 

deixou para Emília Viotti da Costa um “legado cultural”, com a geração de problemas para a 

integração e aceitação dos emancipados na sociedade. Mesmo após o fim do escravismo, o 

comportamento estigmatizante da sociedade frente aos negros permaneceu. A liberdade exigia 

a formação de uma nova identidade para os negros e mestiços emancipados, mas o sistema os 

mantinha nas relações subalternas66 e pejorativas o que poderia afastar os imigrantes. 

 Para incentivar a imigração europeia o governo decidiu subvencioná-la, como 

afirmou Costa: 

Já em 1871, baixava uma lei autorizando o governo a emitir apólices 
até seiscentos contos para auxiliar o pagamento das passagens de 
imigrantes. Seria atribuída a cada pessoa a quantia de vinte mil-réis. 
Por contrato com o governo Imperial essa verba foi elevada a cem 
mil-réis. Inaugurava-se, assim, a fase da imigração subvencionada. 
Em 8 de agosto de 1871, constituía-se a Associação Auxiliadora da 
Colonização, congregando importantes fazendeiros e capitalistas de 
São Paulo. Em 1874, ela recebia cem contos como auxílio para o 
financiamento das passagens dos imigrantes.67 

 A colonização havia iniciado em 1818, com suíços e alemães, para a fundação da 

colônia de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, seguida por São Leopoldo, no Sul.68 No ano de 

1845-1846 foi fundada pelo governo Imperial a colônia de Petrópolis.69 No decorrer dos anos, 

                                                           
65 COLBARI, Antonia. Op. Cit. 
66 CUNHA, Silvio Humberto. “Um retrato fiel da bahia: sociedade-racismo-economia na transição para o 
trabalho livre no recôncavo açucareiro, 1871-1902”. Op. Cit., p.17 e 18. 
67 COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. 6. ed. – São Paulo: Fundação 
Editora da UNESP, 1999,  p. 327 e 328. 
68

 BARBOSA, Alexandre de Freitas. A formação do mercado de trabalho no Brasil``. São Paulo: Alameda, 
2008, p 98. 
69 Para maiores esclarecimento consultar: COPELLO, Jorge Olmar Marialva. “Emigrantes alemães e a sua 



 

43 

 

outras colônias foram fundadas, por iniciativa também de fazendeiros que contratavam 

europeus para o trabalho na lavoura. Diante das notícias enviadas aos países de origem, sobre 

os maus tratos, alguns países passaram a não incentivar a imigração para o Brasil. 

 Vale ressaltar os dois aspectos que envolveram a colonização: a necessidade de 

garantir “a integridade do território nacional” e “a preocupação de fornecimento de 

trabalhadores livres para a lavoura cafeeira”.70 Fazia parte do projeto político do Império 

Ultramarino, a ocupação territorial via colonização, ação que se estendeu até o período 

imperial com o objetivo de manter o domínio do território. Posteriormente, o objetivo da 

colonização se intensificou na preocupação de gerar mão de obra para suprir a necessidade de 

“braços para a lavoura”, diante da decadência do escravismo. A questão de quem seria o 

colono substituto do trabalhador cativo foi um problema que apresentou soluções 

diversificadas, de acordo com as especificidades regionais. 

 O estudo de Sonia Maria de Souza apontou a utilização do trabalhador nacional, 

como solução para o problema da mão de obra nas fazendas cafeeiras do Vale do Paraíba e 

Zona da Mata mineira: 

Enquanto, na região paulista, a política adotada para a substituição 
do escravo nas fazendas de café se pautou pelo incentivo à imigração-
estrangeira, em Minas Gerais e Rio de Janeiro a tendência foi a 
utilização do trabalhador nacional, procurando integrar o liberto no 
mundo do trabalho.71 

 Souza afirmou que um dos motivos para essa ocorrência foi a disponibilidade de 

trabalhadores livres nacionais e libertos, assim como os baixos valores pagos pelos serviços na 

lavoura. Para a autora esses fatores podem ter afastado os trabalhadores imigrantes daquelas 

regiões. 

 A autora refletiu sobre o pós-escravidão, privilegiou os camponeses, e considerou que 

muitos deles tiveram uma ligação com a escravidão, como ex-senhores e ex-escravos e seus 

descendentes. Os camponeses e ex-escravos sofreram fortes pressões dos fazendeiros para 
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impedir sua autonomia que de certa forma, estava atrelada ao acesso a terra para garantir a 

possibilidade de cultivar pequenas roças, e tentar mantê-las no pós-abolição. As relações de 

trabalho baseadas no sistema de parceria permitiram “reproduzir, parcialmente, um modo de 

vida camponês.”72 Sendo assim, Souza buscou acompanhar a inserção desses agentes sociais 

no mercado de trabalho. 

 Ana Lúcia Duarte Lanna, em seu estudo para a Zona da Mata mineira constatou a 

importância dos estudos a respeito do período de transição de mão de obra na região do Oeste 

Paulista, devido a sua importância como centro dinâmico das transformações. Não podemos 

generalizar, pois perderíamos de vista a diversidade de transições ocorridas no país. 

 Com o declínio da escravidão e o processo de organização do mercado de trabalho, 

na década de 70, o Estado interveio de forma incisiva na questão da regulação do trabalho. As 

medidas legais buscavam consolidar um mercado de trabalho livre. A lei do ventre livre, de 

1871, também continha medidas, cujo objetivo direcionava os ingênuos a formação de força 

de trabalho livre.73 

 Lanna afirmou que as dificuldades apresentadas para colocar em prática as medidas 

propostas pela lei de 71, fizeram com que os debates sobre a substituição do trabalho escravo 

pelo imigrante fossem acirrados. “A lei de locação de serviços de 1879 e até mesmo a Lei dos 

Sexagenários de 1885 tinham por objetivo novas regulamentações que ajustassem a proposta 

de 71 aos problemas concretos enfrentados.”74 

 Em 1878, existiam duas propostas para a transição, o Oeste Paulista baseava-se na 

introdução de imigrantes, enquanto o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo 

acreditavam no aproveitamento da mão de obra local, nacionais e libertos seriam os 

trabalhadores responsáveis pela constituição do mercado de trabalho livre nestas regiões. 

 Ainda em 1878 foi convocado o Congresso Agrícola, pelo Ministro da Agricultura do 

Império, realizado no Rio de Janeiro, reuniu lavradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Espírito Santo, para buscarem solução para os problemas relacionados a lavoura. 

Uma das questões bastante discutida foi a substituição do escravo. 
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 As propostas para a substituição do trabalhador escravo apresentaram três 

possibilidades: os chineses, os nacionais e os europeus. Os lavradores de Minas e do Rio de 

Janeiro apontaram para a utilização do elemento nacional, porém, sinalizaram para a 

necessidade de formulação de leis regulamentadoras do trabalho, de forma a impulsioná-los na 

inserção no sistema produtivo, estas regiões apresentavam resistência a imigração de colonos 

europeus. 75 

 No estudo da Zona da Mata Mineira, Lanna destacou: 

três tipos de relações de trabalho: a meação, que encontra no 
parceiro, enquanto trabalhador fixo das fazendas, a sua expressão 
mais marcante; o trabalhador assalariado temporário, que tem nas 
migrações sazonais internas o seu canal de suprimento de mão de 
obra; e, por fim, os colonos, proprietários de pequenos lotes reunidos 
em núcleos de colonização, na sua maioria oficiais.76 

 As relações de trabalho engendradas na região cafeicultora da Zona da Mata mineira, 

de acordo com Lanna, utilizou a mão de obra do trabalhador nacional e do ex-escravo, 

disponíveis na localidade para constituir a formação do mercado de trabalho livre. 

 Até 1887, foram consideradas incipientes as tentativas imigrantistas mineiras, para a 

autora havia um grande desinteresse dos lavradores na introdução de imigrantes na região. No 

mesmo ano foi promovida uma reunião do Clube dos Agricultores de Além Paraíba, freguesia 

d’Angustura, para discutir a questão da substituição do trabalhador escravo. Foi feita uma 

proposta de introdução de imigrantes, baseada na experiência paulista, que não foi aceita, pois 

os lavradores achavam que as condições do contrato eram insatisfatórias e o custeio dos 

colonos muito alto. 

 Na Ata chegou a ser sugerido aos lavradores a introdução de imigrantes sob o sistema 

de parceria, seguindo o exemplo da Fazenda Santa Clara, propriedade de Antonio Van Erven 

(objeto de análise, desta pesquisa).77 

 Para Lanna, a política de imigração em Minas se baseou no assentamento de colonos, 

como pequenos proprietários de terras, ou como mão de obra qualificada para as cidades e 

                                                           
75 LANNA, Ana Lúcia Duarte. Op. Cit., p. 66. 
76

 LANNA, Ana Lúcia Duarte. Op. Cit., p. 74. 
77 Ata dos lavradores d’Angustura. 1887. Disponível em 14/04/2011 no link: www.cantoni.pro.br/documentos 
/clubdalavoura.pdf. 



 

46 

 

setor fabril. Com isso, o clamor mineiro por braços para a lavoura não estava associado a 

entrada do imigrante na lavoura, mas aliava-se a necessidade de controle da mão de obra já 

existente. 

 Para a autora, apesar dos lavradores considerarem o trabalhador nacional 

problemático, devido ao passado ligado a escravidão, a imagem denegrida do trabalho manual, 

o “apego ao ócio e a vagabundagem”, em Minas ele foi “visto como a solução para a 

organização do mercado de trabalho livre.”78 

 Outras pesquisas, para a região tem fomentado o debate sobre o assunto referente a 

substituição da mão de obra escrava pelo trabalhador livre, sobretudo o estudo de Luiz 

Fernando Saraiva, para a Zona da Mata mineira. Para Saraiva, a transição ocorrida na Zona da 

Mata mineira deve ser entendida como uma das várias “transições” ocorridas “ou mesmo uma 

‘ausência’ de transição, se levarmos em conta as ‘continuidades.’”79 

 A região mineira recorreu ao tráfico interno de escravos, no período do fim do tráfico 

transatlântico de negros, para a manutenção da mão de obra. Tal atitude foi considerada 

conservadorismo dos fazendeiros e resistência às mudanças nas relações de trabalho. Em sua 

pesquisa, o autor constatou o consenso entre os historiadores sobre a permanência dos 

escravos e ex-escravos nas grandes fazendas cafeeiras até os anos finais da escravidão, “não 

obstante a presença crescente de imigrantes estrangeiros (particularmente europeus) na 

região.”80 

 O autor afirmou que em Minas Gerais, também se formaram núcleos coloniais, com a 

utilização de mão de obra imigrante em substituição ao trabalho escravo. Sendo também usado 

o sistema de parceria, nas relações de trabalho.81 

Desde a construção da rodovia União & Indústria, na década de 
1850, a Mata mineira assistiu à chegada da primeira “leva” de 
imigrantes europeus. O contrato firmado entre Mariano Procópio 
Ferreira Lage (grande cafeicultor da região e filho da Baronesa de 
Sant’Ana, já citada anteriormente) e o Império Brasileiro já implicava 
na adoção de trabalhadores livres e na vinda de imigrantes europeus, 
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que, inclusive, deveriam fundar uma colônia agrícola no município de 
Santo Antônio do Paraibuna.82 

 No período pós-abolição a presença de imigrantes se tornou mais intensa, e logo foi 

inaugurada a Hospedaria Horta Barbosa em Juiz de Fora, promovendo a circulação de 

imigrantes italianos para a região. Aliado a expansão cafeeira, a modernização da produção, 

no período de transição, os fazendeiros buscaram introduzir o sistema de parceria, o que já 

ocorria no período da escravidão. Os contratos de parceria redigidos eram raros, mas, quando 

encontrados detalhavam a realidade. Era comum que as relações de trabalho, fossem acordos 

feitos entre as partes, sem qualquer tipo de registro cartorial. 

 De acordo com Saraiva os contratos foram celebrados com 

os trabalhadores nacionais (livres e libertos) e com os poucos 
estrangeiros. Teriam sido, preferencialmente, os imigrantes italianos, 
que vieram subvencionados pelo Estado, não se tornando, portanto, 
“devedores” dos fazendeiros.83 

 Guilherme Costa Delgado em estudo sobre a economia de subsistência do Brasil, 

afirmou que após a abolição, a maior parte dos libertos foram impulsionados ao trabalho no 

setor de subsistência. Contudo, a solicitação de mão de obra imigrante ocorreu 

majoritariamente nas áreas de maior prosperidade econômica. 

 O autor apontou para o ano de 1850 como início do declínio do sistema escravista, 

com o fim do tráfico negreiro transoceânico. Em 1872, houve um fortalecimento da expansão 

cafeeira e as lavouras apresentaram problemas com a reposição de mão de obra. No mesmo 

ano o censo revelou uma população de 1,5 milhões de escravos como representantes de 16% 

da população, enquanto 84% compunham a população livre, cerca de 8,4 milhões de pessoas, 

que conquistavam seus meios de subsistência, a parte do sistema escravista mas, ainda não se 

inseriam no trabalho assalariado. Apenas uma pequena parte desta população livre poderia ser 

classificava como assalariado, os “funcionários públicos” (1% da população livre) e 

“operários” (4,7% da força de trabalho).84 

 O encaminhamento da transição do trabalho escravo para o trabalho livre ocorreu 
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bem antes do fim do sistema escravista, e mesmo com recurso da imigração europeia, as 

relações de trabalho no pós-abolição estavam longe de se firmarem no sistema de trabalho 

assalariado. Delgado classificou as relações de trabalho, iniciadas com o declínio da 

escravidão, sobretudo na lavoura cafeeira como trabalho semi-assalariado com contratos de 

“colonato”. Para ele, com o fim da escravidão foram gerados inúmeros arranjos de relações de 

trabalho onde se inseriu 

toda a massa ex-escrava e toda a grande lavoura de mais baixa 
produtividade econômica (açúcar, algodão, cacau e fumo), e até da 
borracha, no fim do século, conduzirão suas atividades econômicas 
intimamente de maneira associada ao setor de subsistência da economia. 85 

 Delgado assinalou que após a abolição, os emancipados foram direcionados para o 

setor de subsistência. A lei de terras de 1850 foi mais um reforço para impulsionar os ex-

cativos nesta direção, com confirmação da dependência social dos trabalhadores livres a 

propriedade territorial. Com o trabalho atrelado à terra, que só poderia ser adquirida por 

possuidores de capital a formação dos núcleos colonias atenderia a conformação do mercado 

de trabalho livre. 

 Para Jorge Olmar Copello a formação dos núcleos colonias pretendia veladamente, 

desde seu princípio a introdução de trabalhadores especializados, tendo em vista a 

modificação social, cultural e política do ambiente local, devido a instalação da família 

imperial na Corte. Para o autor a fundação da cidade de Petrópolis apresentava a pretensão de 

introdução de trabalhadores livres europeus no Rio de Janeiro, apesar de, constar na proposta 

da formação do núcleo colonial, a necessidade de povoação de terras devolutas pertencentes 

ao Império. 

 Segundo o autor se o projeto fosse apresentado com suas reais intenções, ou seja, 

demonstrando o interesse na introdução de trabalhadores europeus livres, sofreria forte 

resistência por parte dos escravocratas. 

 Júlio Frederico Koeler se candidatou e se tornou arrendatário da Fazenda do Córrego 

Seco, e responsável pela construção do palácio de veraneio do Imperador. 

Cria uma companhia imobiliária para loteamento e captação de 
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recursos para a construção do palácio e de uma povoação em torno 
dele; atende aos apelos do Mordomo Imperial e aloja centenas de 
famílias teutas, contratadas pela Província para trabalharem em suas 
obras públicas; concedem-se a essas famílias lotes de terras, com 
isenção do pagamento de taxas foreiras por 8 anos, além de quantias 
em dinheiro, ferramentas e alimentação, como doação direta do 
Imperador.86 

 Koeler e Luiz Frederico Kalkmann, vice-cônsul do Brasil em Bremen, apresentaram 

um memorial ao Imperador, em que expunham as reais intenções com a colonização. 

Afirmavam a vantagem da imigração para o socorro da lavoura, devido a necessidade de 

trabalhadores surgida com o fim do tráfico negreiro. As boas relações de Koeler no governo 

Imperial o conduziram a receber a nomeação de Superintendente da Fazenda Imperial, e logo 

depois, a Diretor da colônia. 

 Os colonos escolhidos para o empreendimento foram os germânicos, mesma origem 

de Koeler, que aportaram no Brasil em 1845. Outros colonos chegaram após 1846, vindos por 

iniciativa própria, adquiriram terras para a instalação de “seus negócios”.87 

 Dos fundadores de Petrópolis, faziam parte 456 famílias, 2.111 indivíduos, vindos de 

uma região conhecida como Hunsrück, indivíduos de diversas qualificações que receberiam 

terras e salários durante a construção do Palácio, de estradas ou por outros serviços prestados. 

 O governo imperial tinha o controle sobre as colônias instaladas até 1845, elas faziam 

parte da política estatal colonizadora de ocupação de terras devolutas, em áreas distantes. A 

colônia de Petrópolis fugia a regra, sendo instalada em terras pertencentes ao Imperador e 

próximas ao Rio de Janeiro, capital. Para Copello: 

Ficou evidente que a estruturação da Povoação-Palácio de Petrópolis, 
teve fundamentos distintos das outras povoações por emigração, 
ocorridas em outras regiões do país. Quando muito, poderia 
estabelecer-se uma ligeira semelhança com a tentativa fracassada, 
feita por Langsdorff, privativamente em suas terras na Fazenda da 
Mandioca.88 

 A fundação da colônia de Petrópolis girou em torno do projeto da Povoação-Palácio 

de Petrópolis, com o povoamento de trabalhadores europeus, brancos e livres. Uma cidade em 
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estilo europeu que aguardava D. Pedro II para seu descanso. Um lugar de clima ameno e 

população europeia, um ótimo ambiente para o desfrute da nobreza, como era apresentado no 

discurso do projeto, que sutilmente, apresentava a possibilidade de gerar uma reserva de mão 

de obra. A região comportaria um contingente de imigrantes, com o intuito de transformá-los 

em trabalhadores para suprir a necessidade da produção. 

 A produção, em determinadas áreas, exigia uma demanda crescente de trabalhadores, 

e buscava a solução no acionamento de todas as possibilidades. De acordo com a pesquisa de 

Roselene de Cássia Coelho Martins, a partir de 1850, a região de Vassouras também foi alvo 

da colonização de imigrantes europeus, sob o sistema de parceria. Em busca de suprir a lacuna 

deixada pelos estudos, a autora percebeu a formação de núcleos colonias para prover a 

necessidade de trabalhadores para a produção cafeeira.89 

 A formação de colônias de imigrantes em Vassouras se realizou a partir de duas 

formas: uma por iniciativa de particulares e a outra subvencionada pelo governo, enfrentou 

opositores, mas, foi a opção de mão de obra para a substituição do trabalho escravo no 

município. 

 Tão logo cessou o tráfico de africanos, alguns fazendeiros ameaçados pelo temor de 

faltar braços para a lavoura, se anteciparam e iniciaram a importação de trabalhadores 

imigrantes contratados para o trabalho nas lavouras. Estava iniciada a substituição do trabalho 

escravo no município. 

 Martins afirmou que Vassouras, utilizou o sistema de parceria. Um de seus adeptos 

foi Manoel Peixoto de Lacerda Werneck, filho mais novo de Francisco Peixoto de Lacerda 

Werneck. Curiosamente O fazendeiro introduziu colonos imigrantes em sua fazenda Val dos 

Reis, ao que seu pai afirmava-se contrário a colonização, e até publicara um livro em 1847, 

sobre como administrar uma fazenda de café. No livro, Francisco Werneck afirmava que 

“considerava a escravidão um mal, mas estava desiludido com a contratação de mão de obra 

imigrante, a utilização de colonos estava fora de cogitação,”90 ainda assim, seu filho Manoel 

decidiu experimentar, apesar de pertencer a uma família que expressava opiniões contrárias a 

imigração. 
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 Diante desses obstáculos, o uso de mão de obra livre era uma necessidade que no 

caso do Espírito Santo, camponeses italianos pobres recebiam terras para cultivar e 

precisavam pagar por ela, após a venda do café. Ao saldar as dívidas com o governo, os 

camponeses receberiam o título definitivo da terra.91 Para Vilma Paraíso Ferreira de Almeida: 

Antes mesmo do fim definitivo do tráfico negreiro criou-se, então a 
província, em 1847 por ordem do Governo Imperial, a colônia de 
Santa Isabel [província do Espírito Santo], junto àquela ex-colônia de 
açorianos. Na década de 1850, vários outros núcleos foram criados, 
entre eles, Santa Leopoldina, em 1856, Rio Novo, em 1855, e 
Franscilvânia, em 1856.92 

 Para a autora, a colonização do Espírito Santo foi despertada no governo de D. João 

VI. A Região apresentava um grande contingente de terras devolutas e para o governo era 

preciso colonizá-las. Nesse período foi criado o núcleo de Santo Agostinho, que se tornou o 

município de Viana e formado por colonos açorianos. 

 Os fazendeiros do Espírito Santo não estavam alinhados com a política colonizadora 

do governo. A introdução de colonos europeus só começou a partir de 1886, por alguns 

proprietários de terras, quando a falta de trabalhadores começou a ser sentida. Enquanto em 

outras regiões, “o processo de substituição de mão de obra escrava já havia começado desde 

a abolição legal do tráfico de africanos, em 1831.”93 

 Mesmo quando as pressões para o fim do tráfico de escravos se intensificaram, 

Emília Viotti da Costa apontou a mão de obra escrava sendo a de preferência dos fazendeiros, 

tanto que inúmeros debates parlamentares94 ocorreram em torno da abolição, protelando-a ao 

máximo, decidindo que ocorresse de forma gradual. As transformações políticas, econômicas 

e ideológicas exerceram pressão sobre o sistema escravista. As rebeliões escravas e o 

movimento abolicionista fomentaram a necessidade de mudança do sistema. 

 O apego ao escravismo conflitava com a insistência em promover a colonização, o 

que para Costa, nem sempre refletia os desejos da classe rural, que considerava o trabalho 
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escravo o mais rentável, como é o caso de Minas Gerais, onde a opinião sobre a colonização 

não obteve unanimidade. A região apresentava um grande número de escravos provenientes da 

mineração e a questão da necessidade de trabalhadores não se assemelhava ao Rio de Janeiro e 

São Paulo.95 

 No Rio de Janeiro e em São Paulo, as queixas da “falta de braços” para a lavoura 

eram constantes, por isso existia a necessidade de empreender esforços em promover a 

colonização para a introdução de trabalhadores nas fazendas cafeeiras. Mas, na região 

fluminense, havia uma alta concentração de escravos e por isso, segundo Costa, não pareciam 

sentir a falta de trabalhadores, como os fazendeiros paulistas tão interessados na colonização. 

 Para Débora Bendocchi Alves foram poucas fazendas de café fluminense que se 

inspiraram no modelo de colonização paulista e adotaram o sistema de parceria. Em sua 

pesquisa, a partir de diversas cartas da década de 50, encontradas nos arquivos alemãs, a 

autora constatou a aparente visão positiva e esperançosa dos imigrantes, que focavam na 

mudança de território a possibilidade de alcançar capital suficiente para o sustento da família e 

obtenção de terras e negócios próprios.96 

 Os Jornais alemães publicavam notícias sobre os imigrantes vindos para o Brasil, 

apresentavam as formas de conseguir financiamento do governo para o transporte, e outros 

trâmites referentes à imigração. As cartas foram publicadas nos "Rudolstädter Wochenblattes" 

e nos "Fliegende Blätter für Auswanderer" (1852 e 1853),97 folhetos sobre imigração. Nesses 

folhetos eram explicadas as formas para emigrar, considerada uma opção para os mais pobres, 

pois os fazendeiros adiantavam a quantia para as despesas com a viagem, acomodação e 

alimentação. Posteriormente, fixados à fazenda, os colonos teriam cinco ou seis anos para 

quitar a dívida, transferindo para o fazendeiro a metade do lucro obtido com a venda do café. 

 Devido a tais publicações, os jornais foram acusados de incentivarem à emigração, 

mas afirmavam que não era esse o objetivo. Os jornais alegavam que as informações serviam 

apenas, como orientação para os que já haviam decidido sair do país, pois a imigração era 
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vista como solução para os problemas sociais que assolavam, sobretudo os países mais pobres. 

 A maior parte dos imigrantes eram pessoas, que atingidas pelos problemas econômicos 

e sociais haviam decaído em sua posição social, havia entre eles mendigos, pedintes, 

camponeses expropriados. Segundo as publicações nos jornais e livros existiam vários 

problemas sociais embutidos na imigração e o governo não os reconhecia, portanto não 

tomava providências. Os imigrantes vinham subsidiados pelo governo, por iniciativa própria, 

ou com financiamento dos custos de transporte adiantados por fazendeiros. Em grande parte se 

dirigiam para São Paulo e na fazenda pioneira em Ibicaba (1847/1850) trabalhavam sob o 

sistema de parceria – comprometiam-se a cuidar do plantio e beneficiamento da lavoura por 

uma quantia em dinheiro que recebiam, após a venda do produto. Logo, essa experiência não 

logrou êxito devido à implantação de um sistema de trabalho compulsório por dívidas. 

 Na experiência da fazenda citada acima, os colonos se revoltaram, pois como não 

conseguiam gerar capital para pagar os custos com alimentação e as despesas da viagem, 

financiadas previamente pelo fazendeiro Senador Vergueiro. Apesar de serem juridicamente 

livres, viviam sob um regime semelhante à escravidão, não possuíam mobilidade espacial, 

sendo obrigados a cumprirem o contrato e só podiam mudar de fazenda caso outro fazendeiro 

comprasse sua dívida, liquidando-a com o fazendeiro que havia custeado a viagem. O colono 

não entrava numa nova relação de trabalho do zero, a dívida deveria ser paga ao seu novo 

contratador. Após o descrédito deste tipo de colônia foi introduzida uma nova modalidade a 

“locação de serviços”. 

No início, a visão dos imigrantes com relação à colônia de parceria era positiva, pois a 

maioria das informações que enviavam a seu país de origem, afirmava que “viviam melhor do 

que boa parte dos camponeses na Alemanha, que haviam se livrado da “escravidão” e 

mostravam esperança de melhora de vida.”98 

 As mensagens descritas nas cartas iniciais encorajavam a vinda de outros imigrantes, 

No entanto, após a revolta na fazenda Ibicaba (1856 e 1857) o sistema de parceria se tornou 

alvo de inúmeras críticas dos imigrantes. Os colonos insatisfeitos queixavam-se do sistema 

adotado pelo senador Nicolau Vergueiro. Como resultado das reclamações o agente Johann 

Jakob Von Tschudi, esteve pessoalmente na fazenda, com o objetivo de Conhecer e denunciar 
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os conflitos.99 

 A revolta de Ibicaba refletiu internacionalmente levando algumas regiões da Europa a 

proibirem a imigração para o Brasil. As notícias que chegavam aos familiares dos imigrantes 

não eram animadoras, sempre refletiam a situação de desrespeito aos direitos dos europeus 

fixados por contratos nas fazendas. Por isso, surgiram os questionamentos do conteúdo das 

cartas publicadas, afinal o responsável por tal publicação era agente de emigração, e 

acreditava que a solução para os problemas sociais da Europa estavam na emigração. 

 Débora Alves afirmou que a partir de 1850, começaram a surgir experiências com 

colonos na região fluminense, apesar de existirem poucas informações sobre elas. No Rio de 

Janeiro foram fundadas colônias de parceria em 1852 com parte dos 800 hamburgueses e 900 

colonos alemães, embarcados em cinco navios, com destino ao Brasil. Esses colonos fundaram 

as colônias de Independência, por Nicolau Antônio da Vale da Gama; Santa Justa, por Brás 

Carneiro Bellens; Santa Rosa, propriedade do barão de Baependi; e Coroas, nas terras da 

marquesa de Valença. Todas com colonos naturais da Prússia, Holstein, Turíngia, Hesse e 

Darmstadt.100 Apesar disso, existem poucos estudos sobre a formação de núcleos coloniais no 

Rio de Janeiro. 

 Muitos núcleos coloniais foram criados. O governo aplicou esforços para suprir a 

necessidade de trabalhadores para a lavoura, com a formulação de um aparato legislativo. Os 

estudos atuais têm mostrado, que até mesmo as regiões onde a mão de obra escrava, e nacional 

eram abundantes, colônias de imigrantes se estabeleceram, constituindo um mercado de 

trabalho livre, preparando a sociedade para a transição do sistema de trabalho. 

 Percebemos que há uma lacuna sobre a formação de núcleos colonias e as relações de 

trabalho no período de substituição do trabalho escravo, na região fluminense. Provavelmente, 

a ausência de trabalhos que discutam essa temática deixa a impressão de sua não ocorrência, 

situação agravada pela dificuldade de disponibilidade de fontes para referendar tais estudos. 

Esta pesquisa visa contribuir para a reflexão sobre este tema, tão pouco explorado. 

 Nos últimos anos têm surgido alguns trabalhos e publicações de artigos apontando 

para a vasta utilização de imigrantes nas lavouras nacionais em substituição do trabalhador 
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escravo, durante o período escravista. A realidade comprovou que a região fluminense foi 

destino de colonos imigrantes, através das listas de vapores percebemos a intensidade de 

europeus rumo ao Rio de Janeiro, sobretudo para nosso estudo Cantagalo apresentou formação 

de núcleos colonias, e a fazenda Santa Clara, nos anos finais da escravidão se tornou modelo 

de colônia a ser seguido. Nesse sentido, prosseguiremos a pesquisa. 
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2.1. A Metamorfose do trabalho 

 

 O século XIX foi um período de grandes transformações no Brasil. Com término do 

tráfico negreiro em 1850, cresceram as dificuldades de manutenção da escravidão, o que 

corroborou para o fim do sistema escravista e emergência do trabalho livre. Após séculos de 

escravidão, ocorreu um processo paulatino de modificação do sistema de trabalho. O 

trabalhador deixou de ser mercadoria e se tornou proprietário da sua força de trabalho, 

cabendo a outrem o pagamento para sua utilização. 

 Essa transformação não aconteceu de uma hora para outra, mas ocorreu 

paulatinamente, na mesma medida a legislação foi produzindo parâmetros para regulamentar 

as alterações na base do sistema produtivo que passava por modificações, e gradativamente 

introduziu o trabalhador livre, em maior escala na produção. Durante o período denominado 

pela historiografia de período de transição101 do trabalho escravo para o trabalho livre,102 o 

sistema escravista se mesclou com outras formas de trabalho. 

 Desde 1840, ocorria a introdução de novas relações de trabalho, as quais passaram a 

ser amplamente discutidas, conforme o aumento da necessidade de trabalhadores, devido a 

expansão da produção e consequentemente o escoamento da mesma. As discussões sobre a 

convocação de novos trabalhadores convergiram para o projeto imigrantista, executado 

gradualmente pelo Estado, que também contou com a iniciativa de particulares. 

 De acordo com a historiografia paulista, o senador Nicolau Pereira de Campos 

Vergueiro foi um dos pioneiros na introdução de imigrantes para trabalharem em suas 

fazendas, sob algumas condições análogas a escravidão. Em 1846 a propriedade de Ibicaba 
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contava “com 215 escravos e algumas famílias de colonos, todas de origem portuguesa, que 

estavam na propriedade dos Vergueiros desde 1842, empregados na lavoura de café e 

dividindo o produto da venda com o fazendeiro.”103 

 O senador Vergueiro, ainda em 1846, fundou a Vergueiro e Cia em associação com 

três de seus filhos, uma companhia responsável por engajar trabalhadores nas fazendas 

paulistas. Ele implantou a primeira colônia de imigrantes em substituição ao trabalho escravo. 

Em sua fazenda em Ibicaba, São Paulo, instalou famílias suíças e alemães que vieram com 

suas passagens pagas pelo senador. Os europeus ficavam obrigados a restituir as despesas 

financiadas por Vergueiro no prazo de quatro anos. 

 Para o trabalho, cada família ficava responsável por determinado número de pés de 

café, cultivo, colheita e beneficiamento. Além disso, era permitido o cultivo de pequenas 

roças. Baseado no sistema de parceria, a renda obtida com a venda do café e o excedente do 

produto das roças era repartida entre o fazendeiro e o colono. 

 No sistema de parceria adotado em Ibicaba, o colono se tornava “prisioneiro” das 

dívidas, era necessário saldá-las para se transferir pra outra fazenda. Diante da dificuldade 

enfrentada para conseguirem extinguir seus débitos com o fazendeiro e percebendo a 

desvantagem para os imigrantes, surgiram conflitos que culminaram na revolta dos colonos 

em 1856. 

 Os colonos indignados, sentindo-se injustiçados nas suas dívidas, decidiram protestar 

devido às condições vivenciadas na fazenda. De acordo com Caiubi Martins Dysarz, com isso, 

“após os atritos com os colonos liderados por Thomas Davatz, os cafeicultores decidiram 

modificar os contratos aos quais estavam submetidos os imigrantes, abandonando o 

complicado sistema de parceria em detrimento da locação de serviços.”104 Nesse contrato de 

trabalho o preço a ser pago ficava definido pelo fazendeiro, e o colono recebia de acordo com 

a quantidade de café colhida. 

 A situação conflituosa ocorrida em Ibicaba repercutiu internacionalmente, 

desacreditando a imigração europeia para o Brasil. Alguns países da Europa passaram a não 

apoiar a imigração e em 1856, a Prússia e outros proibiram a imigração para o Brasil. Thomas 
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Davatz buscou alertar aos possíveis emigrantes e as autoridades sobre as condições reais 

enfrentadas pelos colonos no Brasil e, sobretudo, na colônia de Ibicaba, onde ele próprio fora 

colono. Relatou que ao chegarem ao Brasil, os imigrantes ficavam em galpões trancados e 

vigiados por sentinelas armados durante dois dias e nos dois seguintes tinham permissão para 

passear pela cidade. Ouviam as negociações em português, mas nada entendiam, apenas 

quando em alemão lhes era ordenado, para seguirem com alguém, então percebiam que 

haviam sido “comprados”. Os colonos se tornavam de certa forma propriedade da firma 

Vergueiro, devido a dívida pelo adiantamento financeiro para os custos da viagem. Os colonos 

eram tratados como mercadorias, com ausência de “direitos”, como se fossem escravos,105 

viviam em condições análogas aos cativos. 

 Após a longa e difícil viagem até a fazenda, os colonos recebiam orientação sobre o 

regimento interno, as normas que deveriam seguir, comunicadas verbalmente, não havia 

acesso por escrito as leis que regiam a colônia. Em caso de reclamações dos colonos por 

algum motivo que o fazendeiro julgasse como imprópria, poderia resultar no pagamento de 

multa pelo colono. Ao firmar um contrato, o colono ficava aliançado ao fazendeiro, através 

das dívidas, que na maioria dos casos se avolumavam, devido aos juros e por novas dívidas, 

surgidas no cotidiano da fazenda, pela compra de produtos. O colono solicitava ao diretor os 

produtos para seu sustento e este anotava na caderneta de contas. A qualidade dos produtos 

entregue aos colonos era péssima a preços excessivos. Os imigrentes viviam vigiados e 

impedidos de ausentar-se da fazenda sem autorização, seu contato com o mundo exterior era 

limitado e só ocorria mediante a permissão do fazendeiro. 

Será exagero, diante de tudo isso, dizer-se que os colonos se acham sujeitos 
de uma nova espécie de escravidão, mais vantajosa para os patrões do que a 
verdadeira, pois recebem os europeus por preços bem mais moderados do 
que os africanos, (...) sem falar do fato do trabalho dos brancos ser mais 
proveitoso do que o dos negros? (...) E essa escravidão pode mesmo ser 
empreendida sob o amparo da lei.106 

 Com a rebelião dos colonos de Ibicaba, devido a insatisfação com as condições em 

que viviam, e com o aumento do valor das dívidas, além de considerarem injustos os cálculos 
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do sr. Vergueiro, no acerto do pagamento pela colheita, a formação de colônias foi afetada e 

quase exterminada. Os colonos não participavam dos cálculos e tinham que confiar no 

fazendeiro, sentiam-se prejudicados nos ajustes de contas e repremidos quanto a liberdade. 

 O sistema de imigração criado por Vergueiro não serviu para gerar acesso a 

propriedade, mas sim para a introdução de braços para a lavoura em substituição ao trabalho 

escravo. Muitos imigrantes tinham esperança de se tornarem proprietários, buscavam  realizar 

seus sonhos de melhores condições de vida. Eles imaginavam que inseridos no sistema de 

parceria, conseguiriam rapidamente saldar as dívidas, e adquirir a tão almejada propriedade. 

 No entanto, a maioria deles não realizou seu sonho. A preocupação do acesso a terra 

também fazia parte da administração do governo imperial, que em 1850 promulgou a Lei de 

Terras, a partir desta lei o acesso a terra tornou-se mais restrito. 

 Assim, como as leis formuladas para o fim do sistema escravista denotaram a 

conjuntura social, política e econômica da época, a Lei de Terras também expressava o jogo 

de forças, o “espaço de disputas e conflitos”107. Essa lei foi fruto de intensos debates 

relacionados a ocupação da terra, durante o período em que também se intensificou a reflexão 

sobre a necessidade da introdução (já executada por iniciativa particular de fazendeiros) de 

imigrantes em substituição a mão de obra escrava no Brasil. Portanto, não é possível discutir 

as transformações ocorridas nas relações de trabalho no século XIX, sem refletir algumas 

questões que envolvem a Lei de Terras, que apesar de: 

aprovada no mesmo ano que pôs fim ao tráfico negreiro, a Lei de Terras não 
esteve automaticamente ligada ao problema da famosa transição do trabalho 
escravo para o trabalho livre. Debatida, discutida, ao longo de sete anos (de 
1843 a 1850), ela não foi também apenas resultado das clivagens partidárias 
do período e também não refletiu como espelho os interesses dos 
cafeicultores fluminense.108 

 Promulgada em 1850 e regulamentada em 30 de janeiro de 1854, a Lei de Terras foi 

criada com o objetivo de atenuar os conflitos em torno da ocupação de terras no Brasil, 

questão que com o fim do sistema de sesmaria, em 1822, estava em déficit regulamentador. A 

lei criou a Repartição Geral de Terras Públicas, com a competência de definir e conservar as 
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terras devolutas, por exclusão das propriedades particulares; medi-las; apresentar ao governo 

as devolutas para colonização indígena e formação de povoamento; para a colonização 

nacional e estrangeira; fazer o registro das terras, além de fiscalizar todos essas transações e 

vendas de terras públicas. 

 A partir da Lei de Terras, tornou-se obrigatório fazer o Registro Paroquial de Terras, 

e revalidação dos títulos de propriedade, das Terras adquiridas por sesmaria ou ocupadas por 

posse pacífica. Possivelmente, os pequenos lavradores eram pobres e não possuíam meios para 

financiar as despesas com legalização das terras. Para tanto, a circular de 1858, trouxe a 

solução, os que não podiam arcar com as despesas para o registro, deveriam informar sua 

impossibilidade para que o juiz procedesse a legitimação de acordo com seu veredito. Assim, 

abria-se uma brecha para a democratização da terra e incomodava os grandes proprietários. 

 Era permitida a legalização de terras de posse ou ocupação, chamada de posse 

pacífica. No entanto, mesmo com a possibilidade de receber um veredito favorável, “os 

posseiros mais humildes tinham dificuldades em legalizar suas terras, seja pela cumplicidade 

do governo com os grandes fazendeiros ou mesmo pela violência contra os cultivadores.”109 

Com isso, muitos posseiros, pequenos produtores foram expropriados da terra. 

 Desde então, o acesso a terra se restringiu, sendo possível apenas mediante a compra. 

A lei corroborava para o processo de apropriação capitalista, garantia os interesses dos grandes 

proprietários (apesar de não ter sido criada com esse objetivo) e tornava a terra inacessível aos 

desprovidos de capital, pois impedia o apossamento, “a lei teria sido apenas o resultado da 

necessidade de impedir o apossamento de terras por parte daqueles que viriam a substituir o 

cativo, na transição do trabalho escravo para o trabalho livre.”110 Os expropriados e as 

pessoas que não possuíam condições para comprar um pedaço de terra tornaram-se mão de 

obra a ser acessada pelos fazendeiros. 

 A legislação contribuiu para a gestação de um contingente de trabalhadores livres 

além, dos nacionais, os estrangeiros. Ela facilitou a imigração com objetivo de substituição da 

mão de obra. A imigração já ocorria desde a década de 40 (como citamos anteriormente), 
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período de acirramento dos debates que culminaram na Lei de Terras. 

 As leis foram produzidas, tendo como pano de fundo inúmeras complexidades, em 

resposta a intensa correlação de forças, que se intensificaram na segunda metade do século 

XIX. A Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras promulgadas no mesmo ano imputavam 

mudanças significativas que afetaram as relações de trabalho. Em 1850, a produção de café 

estava em plena expansão111 e dependia de dois principais fatores: a terra e a mão de obra, os 

quais foram os objetos das leis. 

 Com a Lei Eusébio de Queiroz, não havia mais a possibilidade de introduzir 

legalmente novos trabalhadores compulsórios no Brasil. Contudo, a expansão cafeeira 

solicitava o aumento de mão de obra. Num primeiro momento, o tráfico interno se 

intensificou, a demanda fazia os preços se elevarem de forma exorbitantes, e implicava um 

investimento muito alto. Se existia a impossibilidade da aquisição de trabalhadores escravos 

por meio de tráfico transatlântico, e o tráfico interno se tornara dispendioso, era imperativo a 

incorporação de outros trabalhadores sob novas relações de trabalho.112 

 Para suprir a exigência política e da produção, os parlamentares intensificaram os 

debates sobre como, ou quem substituiria os braços cativos. A metamorfose do trabalho se 

iniciou em plena vigência do escravismo, a produção se mesclava com trabalhadores escravos 

e livres, ao mesmo tempo. 

 Chamo de metamorfose do trabalho a fase em que o sistema era escravista, mas 

incorporava outras relações de trabalho, devido a necessidade da produção e a impossibilidade 

de continuidade do tráfico negreiro transoceânico. A estrutura escravista permanecia, enquanto 

as formas de trabalho se transformavam e se mesclavam. Utilizei esta terminologia para 

diferenciar o que “os historiadores brasileiros acostumaram-se a pensar escravidão e a 

liberdade como dois universos separados por um período intermediário, de ‘transição.’”113 

 Metamorfose de acordo com o dicionário Michaelis significa: “Mudança de forma e 
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estrutura, pela qual passam certos animais, como os insetos, do estado larvar para a fase 

adulta; qualquer das transformações dos seres sujeitos ao metamorfismo.”114 

 A segunda metade do século XIX foi o período no qual o trabalho e o trabalhador se 

metamorfosearam, isto é, paulatinamente se transformaram. O trabalho escravo passou por um 

longo processo e saiu do casulo como trabalho livre, mudou sua estrutura. (em analogia à 

lagarta, numa sucessão sistemática de mudanças cotidianas, chegou a sua fase final, rompeu o 

invólucro e se transformou em borboleta). 

 Durante a metamorfose as relações de trabalho foram preocupações constantes dos 

parlamentares e dos fazendeiros. Havia um temor de que faltariam braços para as lavouras. 

Nesse contexto, um pequeno conjunto de leis tem servido para marcar o 
encaminhamento progressivo para a liberdade: o primeiro a abolição do 
tráfico (1831 e 1850), depois a libertação dos recém-nascidos (1871), dos 
sexagenários (1885) e, finalmente, de todos os escravos (1888).115 

 Gradativamente, a mão de obra escrava sofreu alterações. A escravaria não podia 

mais se renovar através do tráfico negreiro. Com a libertação do ventre das escravas, a 

condição de hereditariedade da escravidão foi interrompida, mais tarde com a Lei dos 

Sexagenários ficaram “isentos de prestação de serviços os escravos de 60 a 65 anos,”116 e 

com a abolição, o sistema de trabalho escravo se transformou em trabalho livre. 

 Muito se debateu em busca de alternativas para a substituição do trabalhador escravo. 

E enquanto se buscavam alternativas, no período de metamorfose coexistiram diferentes 

formas de trabalho, dentre essas relações se apresentavam trabalho livre de nacionais e 

imigrantes, libertos; trabalho escravo; e sistema de parceria (associação ou meação), 

arrendamento e colonato, baseados em contratos regulamentados por lei. 

 A legislação117 que regulamentava o trabalho livre no período de metamorfose do 

trabalho se iniciou na década de 30. A Lei de Locação de Serviços de 1830 regulava os 

contratos de trabalho tanto de nacionais como de estrangeiros e a Lei de 1837 regulava apenas, 
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as relações de trabalho de estrangeiros. 

 Em 13 de setembro de 1830 surgiu a primeira lei, que através de oito artigos versava 

sobre a organização das relações de trabalho livre nacional e estrangeiro. Regulava o modelo 

de contrato a ser firmado por escrito no Império, estipulava ainda, que em virtude de 

adiantamento financeiro, o contratado “obrigava-se a prestar serviços por tempo determinado 

ou por empreitada. Não especificava o tempo de duração do contrato nem diferenciava 

contratos para menores.”118 A lei permitia que o contrato fosse transferido a outro locatário 

sem prejuízo do locador119. O contrato só poderia ser rescindido pelo locatário, em caso do 

cumprimento das obrigações do locador, se pagasse a este além dos serviços prestados mais 

metade do valor acordado no contrato. No caso do não pagamento o locatário poderia ser 

preso. Por outro lado, o locador poderia deixar de prestar serviços, em caso do cumprimento 

das obrigações do contratante, se lhe restituísse os valores adiantados, com desconto dos 

serviços prestados, mais a metade do valor acordado, que receberia se cumprisse do contrato, 

até o fim, em caso de negação do pagamento poderia ser preso.120 As relações eram 

complexas, e a lei não demonstrava a competência necessária à regulação das mesmas. 

Segundo Maria Lamounier a “lei de 1830, que regulava os contratos com os nacionais, não 

conferia a competência necessária para julgar as complexas relações que iam se construindo 

entre estes e os fazendeiros”.121 

 Anos mais tarde, em 1837 foi criada a lei nº 108, a Lei de Locação de Serviços, com 

dezessete artigos, buscava regulamentar as relações de trabalho dos estrangeiros. A lei 

permitia que os contratos fossem firmados fora do Brasil. Determinava que os contratos de 

menores deveriam ter a presença de um curador, e o tempo de contrato não poderia ultrapassar 

sua maioridade. Os contratos poderiam ser ajustados pelo tempo de seu interesse, sem que 

necessariamente sua duração constasse no contrato.122 

 No caso do descumprimento do contrato por parte do locatário, ou exigência da 

realização de tarefas não contidas no contrato, ou por ferimento ao locador, assim como ofensa 

                                                           
118 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Da escravidão ao trabalho livre. Op. Cit., p. 62. 
119

 Os termos locador e locatário aparecem nos documentos apresentados pelo Barão de Moreira. 
120 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Da escravidão ao trabalho livre. Op. Cit., p. 20, 61, 57 e 72. 
121 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Da escravidão ao trabalho livre. Op. Cit., p. 72. 
122 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Da escravidão ao trabalho livre. Op. Cit., p. 37. 



 

65 

 

a honra de sua mulher ou alguém de sua família, o locador poderia despedir-se sem precisar 

pagar qualquer quantia. No caso de impossibilidade de prestar serviço, o locador poderia ser 

dispensado. Na ocorrência de demissão injusta, provocando a quebra do contrato, o 

contratante obrigava-se a pagar o valor correspondente ao total do contrato. Já dispensa por 

justa causa, o contratado obrigava-se a pagar a quantia da dívida existente, caso contrário seria 

preso e obrigado a trabalhar nas obras públicas até o término do pagamento da dívida. Ao 

ausentar-se do trabalho antes do término do contrato, sem motivo justo, seria preso e obrigado 

a indenizar em dobro a dívida com o locatário, se não tivesse meios de pagar, seria obrigado a 

trabalhar sem receber nada até o fim do contrato, caso se ausentasse novamente ficaria 

preso.123 

 A forma de coerção exercida pela lei não resolvia o problema dos fazendeiros nos 

casos de rompimento contratual, pois seu investimento feito previamente com os colonos nem 

sempre era quitado por eles, além de não solucionar a questão das greves, outro conflito 

recorrente nas fazendas. As duas leis pareciam ineficazes já na década de 50, período em que 

aumentavam a incidência das relações de parceria. 

 Essas leis se tornaram insuficientes, pois não davam conta de regular as relações de 

trabalho, o que propiciava o surgimento de inúmeros conflitos. Em busca de uma legislação 

que abarcasse as questões das relações de trabalho, o deputado Alencar Araripe enviou ao 

Senado um projeto que tinha por objetivo suprir as lacunas deixadas pelas leis vigentes, 

existiam propostas anteriores. Esse projeto culminou na aprovação lei de locação de serviços 

de 1879.124 

 Com a lei de 1879, o trabalhador imigrante recebeu a garantia de melhores condições. 

Ela conseguia regulamentar as várias relações de trabalho, era uma medida necessária, 

reclamada, para minimizar os conflitos e manter o controle do trabalhador, baseada nas 

experiências anteriores. Preparava assim, o caminho para a constituição do trabalho livre. Para 

Maria Lamounier: “A lei de locação de serviços aprovada em fins dos anos 70, também 

chamada de Lei Sinimbu, deve ser compreendida a partir dos marcos de uma política mais 
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geral implementada para a extinção da escravatura.”125 As Leis formuladas no século XIX 

não conseguiram abarcar todas as questões suscitadas pelas variadas relações de trabalho 

estabelecidas. A necessidade de uma regulamentação rigorosa do trabalho persistia, era 

preciso proporcionar condições atrativas para os trabalhadores imigrantes, e ainda permitir e 

amparar uma abolição lenta e gradual. 

 Vale lembrar, que os parlamentares já haviam escolhido dentre outras propostas, o 

encaminhamento de uma abolição gradativa, ou seja, “a gradualidade da abolição já se 

constituía como projeto político desde o início do século XIX.”126 Para sua concretização se 

fazia necessária a preparação para constituição de um mercado de trabalho livre. O caminho a 

ser percorrido para a transformação do sistema escravista delineou-se com a criação de um 

aparato legal, em resposta a complexidade das relações econômicas, sociais e políticas. 

 O fim do tráfico transatlântico tornou o sistema escravista frágil, com a interrupção 

da principal forma de fornecimento de mão de obra. A partir daí, um longo caminho foi 

percorrido para transformação do trabalho escravo em trabalho livre. Na década anterior, o 

sistema experimentava novas relações de trabalho, e assim iniciava o processo de 

metamorfose do trabalho. 

 Como em todo processo de mudança, surgiram conflitos até chegar à fase de 

adaptação. Também ocorreram problemas com as novas relações de trabalho, as primeiras 

experiências apresentaram confrontos e fracassaram, mas serviram como exemplo para 

formulação e adequação a novas propostas e para formalização do aparato legal. 

 Aos processos de metamorfose foram inseridas substâncias que auxiliaram a 

transformação. Os conflitos, assim como as leis nutriram a modificação das relações de 

trabalho e do sistema como um todo. 

 O sistema escravista tinha a propriedade do escravo resguardada, sem a interferência 

do Estado. No entanto, em 1871, com a Lei do Ventre Livre, inicia-se a fase de intervenção 

estatal no mundo privado dos senhores. 

As disposições aprovadas em setembro de 1871 e os decretos que as 
seguiram marcaram não só a data e a maneira pela qual se faria a extinção 
da escravatura no país, mas, simultaneamente, apontaram os moldes de 
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organização e controle de um mercado livre de trabalho.127 

 Sendo assim, a preocupação em relação à criação de leis reguladoras das relações de 

trabalho livre mudou seu conteúdo. Antes, as discussões que apontavam em direção a 

organização do trabalho dos imigrantes livres, precisaram desviar o olhar e focarem 

principalmente, na organização dos trabalhadores nacionais, livres e libertos. 

 A lei de 1871 acabou com o meio que restava para reposição da escravaria, a 

reprodução natural humana. A condição de escravo era transmitida pelo ventre materno, com a 

sua libertação interrompeu-se o ciclo de continuidade do sistema, que recebia sua condenação. 

O sistema gerava, a partir de então, homens livres, que seriam parte do mercado de trabalho 

livre. 

 As leis que regulavam as relações de trabalho precisavam ser adaptadas às mudanças 

ocorridas no sistema e devido a previsão da sua extinção. Os debates sobre o encaminhamento, 

para o fim da escravidão e a questão da organização do trabalho livre, não estavam 

dissociadas, ocorriam simultaneamente. Na mesma década foi aprovada a lei de locação de 

serviços, que possibilitava contratos de longa duração, possíveis também aos trabalhadores 

nacionais e libertos. 

 Esses homens nacionais e libertos gerados pelo sistema passaram a ser motivo de 

inquietação para a sociedade. Havia a necessidade de organizar as relações de trabalho, com a 

inclusão dos libertos para que, além de se tornarem mão de obra acessível não se 

transformasse em “vadios”, um problema social. Eles precisavam ser disciplinados ao novo 

sistema de trabalho que emanava. 

 O senhor tinha duas possibilidades: poderia abrir mão do ingênuo em troca de 

indenização paga pelo Estado; ou usufruir do trabalho do liberto pela Lei do Ventre Livre, até 

este completar 21 anos. O recém-nascido era considerado mão de obra acessível, para tanto, o 

proprietário de sua mãe precisaria arcar com as despesas da sua criação. Essa escolha de 

permanecer com a criança sob seu domínio poderia solucionar uma importante questão, a 

criança cresceria no ambiente de trabalho, e ali trabalharia. Ao completar a idade a escolha de 

permanência seria sua, provavelmente decidiria ficar e trabalhar onde havia passado sua vida e 

estava habituado ao trabalho. Ao manter o liberto sob seus cuidados, o fazendeiro também 
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garantia para si, trabalhadores por tempo determinado e possivelmente prolongável. 

 Para os libertos ficava a obrigação de firmarem “contrato de serviço” como medida 

para evitar a vadiagem e para organizar o trabalho livre. O projeto para reformulação das leis 

que regiam os contratos de serviços estava em debate desde meados da década de 60, sofrendo 

alterações, com o passar dos anos. Depois da promulgação da lei de 1871, as regulamentações 

precisavam incorporar as relações de trabalho que seriam geradas com os libertos. 

 A possibilidade da conformação de contratos de longo prazo, aberta pela lei de 71, 

permaneceu e fez parte das propostas da lei de locação de serviços, promulgada em 1878. A 

proposta buscava englobar as relações de trabalho de nacionais, libertos e estrangeiros,128 para 

encaminhar a constituição do mercado de trabalho, de forma segura e ordeira, enquanto se 

processava a abolição gradual. 

 Os discursos no senado conclamavam que a lei de locação de serviços seria uma 

medida atrativa aos imigrantes, e em parte, os beneficiaria, pois atenderia algumas das 

reclamações feitas a partir das primeiras experiências, dos conflitos com os trabalhadores 

estrangeiros. 

Muitas cláusulas que antes constituíram o mote principal das queixas dos 
contratos foram praticamente reformuladas, como a transferência, a 
proibição da cobrança de juros sobre o débito inicial do locador, a 
permissão para o casamento fora da freguesia e outras. Por várias vezes, 
aventou-se na Câmara e Senado que este abrandamento poderia melhorar a 
imagem do país no estrangeiro, favorecendo a imigração.129 

 De fato, a alteração das normas legais para o estabelecimento de contratos de serviços 

pode ter atraído a atenção dos imigrantes para o Brasil, contudo, a questão mais marcante da 

lei era a garantia do cumprimento dos contratos e o agravamento dos artigos punitivos, que 

atendiam as demandas dos fazendeiros. Realmente, a pretensão da lei baseava-se na formação 

do mercado de trabalho livre. 

 A questão da transição para a mão de obra livre era algo latente no Império. A 

preocupação refletiu nos congressos agrícolas realizados no Rio de Janeiro e em Recife. Os 

congressos discutiram as necessidades eminentes da produção agrícola, tendo como uma dos 
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assuntos a mão de obra, que fazia parte da reclamação da maioria dos fazendeiros.130 

 Muitos congressistas acreditavam na possibilidade da utilização da mão de obra dos 

nacionais livres como substitutos do trabalhador escravo. Pensavam que a “vadiagem” destes 

indivíduos era decorrente da pouca repressão existente. Para correção da “ociosidade” da 

população, alguns fazendeiros propuseram uma maior repressão, outros achavam que o 

incentivo ao trabalho seria uma solução, por exemplo, a partir da comprovação do 

cumprimento do contrato, poderiam estar isentos do serviço militar.131 

 Além dos trabalhadores nacionais, os congressistas também apontavam para a 

necessidade do aproveitamento dos ingênuos, libertos pela lei de 1871. Viam na educação 

agrícola, que seria promovida, pelo Estado a saída para a adequação e disciplina para tornar os 

libertos, mão de obra produtiva.132 

 Entretanto, “muitos congressistas do Vale do Paraíba e de Minas Gerais, negaram a 

aproveitabilidade dos ingênuos,”133 achavam que eles seriam insubordinados, indolentes e 

despreocupados, e logo que completassem os 21 anos buscariam distanciar-se da lavoura, para 

desfrutar sua liberdade. Alguns fazendeiros do Oeste Paulista, também concordavam com a 

opinião desses lavradores. 

 Como o aproveitamento da mão de obra nacional de livres e libertos apresentava-se 

desacreditado, a alternativa era trazer estrangeiros para o trabalho na lavoura. Apesar disto, a 

maior parte dos fazendeiros concordava com a necessidade de rever a política imigrantista, 

pois as experiências dos núcleos coloniais e principalmente da imigração espontânea não 

tinham sido das melhores, ou seja, não apresentaram os resultados esperados. 

 Entretanto, a partir da concordância do estrangeiro como o principal substituto do 

escravo, surgiu a questão sobre a escolha da nacionalidade. Chegou-se a cogitar a 

                                                           
130 LANNA, Ana Lúcia Duarte. A transformação do trabalho: a passagem para o trabalho livre na Zona da Mata 
Mineira, 1870/1920. Campinas: Editora da UNICAMP, Brasília: CNPq, 1988, p. 55-73; SIMÃO, André Luciano. 
Minas Gerais e o congresso de 1878: demandas, temores e percepções dos produtores rurais mineiros. Acesso em 
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possibilidade da inserção dos chineses134 na lavoura brasileira. Mas, as tentativas com a 

imigração destes foram infrutíferas,135 e a preferência pelo imigrante europeu permanecia. 

 Das propostas apresentadas aos governantes, a vencedora foi a que apontava para o 

trabalhador imigrante livre europeu como substituto do trabalhador escravo. Apesar disso, a 

metamorfose do trabalho, ou o período de transição, como é chamado pela historiografia 

brasileira, obedeceu as especificidades de cada região, apresentando variações, de lugar para 

lugar. 

 Os imigrantes europeus eram considerados mais preparados tecnicamente, 

disciplinados ao trabalho, e moralmente superiores aos africanos e a outras nacionalidades. 

Muitos parlamentares também levantaram a bandeira do “branqueamento racial” e com a 

introdução dos europeus. Consideravam a possibilidade de que a introdução dos europeus no 

Brasil promoveria o clareamento da população com o decorrer dos anos, ou seja, a população 

mestiça se tornaria em sua maioria, branca. 

 De acordo com as relações de passageiros dos vapores,136 Cantagalo recebeu 

imigrantes, a partir da década de 40. A região estava em plena expansão da produção de café e 

alicerçada sobre o trabalho escravo. No período da metamorfose do trabalho, a região utilizou-

se do trabalho de imigrantes europeus. A fazenda Santa Clara - objeto desta pesquisa - valeu-

se da mão de obra de imigrantes, em sua maioria de origem portuguesa, para nossa surpresa. 

Ao iniciar a pesquisa havia a hipótese de que eram nacionais, livres e libertos que estavam 

inseridos na produção, em substituição ao cativo. 

 A hipótese surgiu a partir da leitura da bibliografia137 utilizada, que apontava que 

diferentemente de São Paulo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais teriam se apropriado da mão de 

obra existente na localidade para suprir a carência de trabalhadores nas lavouras. A 

documentação comprovou o contrário, os trabalhadores nas fazendas cantagalenses, em 

substituição ao escravo, eram na verdade imigrantes. 

                                                           
134 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Da escravidão ao trabalho livre. Op. Cit., p. 128 a 145. 
135 CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil 1850-1888. Tradução de Fernando de Castro 
Ferro. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978, p. 46. 
136 Arquivo Nacional- Disponíveis no link: http://www.an.gov.br/sian/principal_pesquisa.asp?busca= 
multinivel/multinivel_consulta4.asp?v_cod Referencia Pai_ ID=5677 17. 
137 SOUZA, Sonia Maria de. Terra, família e solidariedade...: estratégias de sobrevivência camponesa no período 
de transição-Juiz de Fora (1870-1920). Bauru, São Paulo: EDUSC, 2007, p. 131 e 132. 
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 Os fazendeiros cafeicultores cantagalenses da década de 70 representavam a 

prosperidade da região, e como alternativa para o trabalho escravo, buscaram a importação dos 

europeus. Também foi utilizado o nacional livre, o italiano e o espanhol que conviviam com 

os negros e escravos. 

 Os trabalhadores eram denominados colonos com tarefas pré-estabelecidas, de acordo 

com a relação de trabalho adotada na região. No pós-abolição, o sistema de trabalho com 

maior incidência foi o da parceria,138 implantado em Cantagalo durante o regime escravista, e 

mais solicitado no pós-escravidão.139 

 O sistema de parceria foi usado na região de Cantagalo como forma de fixar o colono 

na localidade. Manter famílias de recém–libertos (no pós-abolição) como parceiros garantia a 

estabilidade da produção. O colono trabalhava na lavoura do fazendeiro e tinha o direito de 

produzir alimentos para o consumo, seu excedente era vendido, “em troca de instrumentos de 

trabalho, ou do beneficiamento de sua mercadoria. Como debulha e moagem do milho para o 

consumo.”140 

 A parceria estava associada a um contrato (na maioria das vezes feito verbalmente), 

realizado entre colono e fazendeiro. O colono se comprometia a cuidar da lavoura. O 

fazendeiro determinava o número de pés de café que deveriam ser tratados pelo colono, após a 

colheita era feita a divisão, uma parte ficava para o parceiro ou meeiro e outra para o 

fazendeiro, que vendia o café e entregava a parte da venda que cabia ao trabalhador. Os riscos 

da produção eram partilhados entre o fazendeiro e o colono. 

 O sistema de parceria foi predominante na maior parte do país, mas em São Paulo o 

sistema mais utilizado foi o de colonato. Esta relação combinava remuneração anual, 

empreitada e acesso a lavoura de subsistência. Pelo acordo feito entre as partes ficavam 

estabelecidas as tarefas a serem realizadas. Era definido o número de pés de café a serem 

tratados e todas as tarefas a serem cumpridas. O cultivo da roça para consumo próprio era 

realizado entre os cafezais. A venda do excedente era permitida, mas na maior parte dos casos, 

                                                           
138 VINHAES, Eliana Maria Gonçalves. Cantagalo: as formas de organização e acumulação da terra e da riqueza 
local. Dissertação de mestrado. UFRJ-IFCS. Rio de Janeiro. 1992, p. 172. 
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necessidade de aplicar na freguesia o sistema de parceria, em substituição ao trabalho escravo. Acesso em 
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o valor adquirido era dividido com o fazendeiro.141 

 

                                                           
141 TOSI, Pedro Geraldo; FALEIROS, Rogério Naques; TEODORO, Rodrigo da Silva. Fragmentos de um 
modelo: pequenas lavouras de café e acumulação de capitais. Franca/São Paulo 1890-1914. História,  Franca,  v. 
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2.2. Imigração no século XIX 

 

 A imigração em busca de trabalho e terra para obtenção de melhores condições de 

sobrevivência direcionou muitos europeus para o Brasil. O incentivo governamental em busca 

de estrangeiros fez povoar áreas consideradas devolutas, com uma política iniciada em 1808 

com o decreto de permissão de doação de sesmaria a estrangeiros, contribuiu para a formação 

do mercado de trabalho nacional, assim como, para a contratação de trabalhadores imigrantes, 

por iniciativas particulares. 

 Na América Portuguesa a maior parte da população livre provinha de Portugal. Os 

portugueses ocupavam todas as posições administrativas da colônia e faziam parte do maior 

número de proprietários das grandes fazendas, enquanto outro grupo fazia parte dos 

trabalhadores. 

 Em 1849, João Baptista Moreira, o cônsul português no Rio de Janeiro, afirmou que 

os portugueses estavam ocupando posições, antes restrita aos escravos.142 Muitos fazendeiros 

já empregavam, nesse período, imigrantes em suas lavouras. O fluxo da entrada de europeus 

na colônia e Império foi “estimulado por uma política oficial e deliberada de povoamento, ou 

pela iniciativa privada de particulares interessados na obtenção de mão de obra.”143 

 A política imigrantista governamental estava instaurada, antes do fim do tráfico 

transatlântico, com o objetivo de atrair trabalhadores livres, para a ocupação territorial e 

diversificação da economia. O governo investia na imigração europeia para a formação de 

núcleos colonias de povoamento, “a colonização não interessava aos latifundiários e, por 

outro lado, ao governo convinha a ocupação territorial como forma de consolidar as 

fronteiras.”144 Porém, com o fim do tráfico, o viés da imigração passou a ser a necessidade de 

mão de obra requisitada pela produção cafeeira, ou seja, ocorreu a emergência de “um novo 

tipo de colonização: fixação dos colonos nas próprias fazendas e grandes lavouras, 
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trabalhando como subordinados e num regime de parceria.”145 

 A produção solicitava a introdução de trabalhadores e o 

incentivo à introdução de portugueses vem corroborar o projeto imigrantista 
do governo imperial. Tratava-se de incentivar a colonização do Brasil por 
europeu e, através da colonização oficial ou engajada, de acordo com o 
objetivo de estabelecê-los em pequenas propriedades, segundo o projeto 
governamental, ou ainda, como mão de obra substituta, sob o sistema de 
parceria nas fazendas de café. O imigrante europeu teve a preferência do 
governo e dos proprietários de fazendas, principalmente a dos cafeicultores. 
Tratava-se também de incentivar o “branqueamento”, no século XIX, da 
população brasileira formada em grande parte por africanos e seus 
descendentes.146 

 A princípio, a imigração consistia em formar vilas com o objetivo de povoar e 

produzir, posteriormente, acrescentava-se o objetivo de formação de um mercado de trabalho 

livre.147 Os europeus e suas famílias se instalavam em local previamente determinado pelo 

governo, onde recebiam pequenos lotes de terra e subsídios,148 para manutenção e produção 

por tempo determinada. Temos como exemplo, citado no primeiro capítulo a colônia de Nova 

Friburgo.149 A área pertencente a Cantagalo foi separada por D. João VI para a instalação de 

famílias suíças e posteriormente, alemãs. 

 O Monarca e o intermediário suíço Sebastien Nicolas Gachet acordaram que o 

governo financiaria os custos do transporte dos imigrantes até Cantagalo, forneceria animais e 

sementes e auxiliaria com um subsidio diário por dois anos. Em contrapartida Gachet 

selecionaria cem famílias católicas e que possuíssem profissionais, tais como médicos, 

enfermeiros, professores, ferradores, marceneiros, carpinteiros e veterinários que estivessem 

aptos a exercerem suas atividades. Terras do Imperador também serviram para a concentração 

de mão de obra de estrangeiros, como é o caso, citado no primeiro capítulo, da formação de 

Petrópolis.150 

                                                           
145 PRADO JÚNIOR, Caio. Op. Cit., p. 186. 
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 A colonização possibilitava a fixação dos imigrantes como produtores. Na década de 

quarenta a contratação dos europeus, visava incorporá-los a produção como trabalhadores 

livres, para suprir a crescente necessidade de mão de obra. Os fazendeiros, por iniciativa 

particular e com autorização governamental, passaram a participar do negócio de introduzir 

europeus como trabalhadores livres nas unidades de produção agrícolas.151 

 O Governo imperial passou a subsidiar e controlar o processo imigrantista e 

colonizador. O processo de “recrutamento e fixação de imigrantes passou a ser denominado 

‘imigração subvencionada’, reservando-se o nome de ‘colonização’ ao primitivo sistema de 

localização dos imigrantes em pequenas propriedades agrupadas em núcleos.”152 A 

imigração satisfazia os interesses dos fazendeiros com o fornecimento de mão de obra, já a 

colonização incrementava a povoação do país com a formação dos núcleos coloniais. Com a 

fixação do colono e possibilidade de se tornar proprietário, a imigração se tornava mais 

atraente, e posteriormente, serviria para fornecimento de trabalhadores. 

 A política de colonização de D. João VI prosseguiu sem aparentemente considerar o 

interesse dos grandes proprietários até 1830, “quando uma lei proibiu gastos com a vinda de 

estrangeiros e sua localização em áreas coloniais”.153 Nesse período, sob tutela de D. Pedro I 

foram criadas sete colônias oficiais e uma particular. A ocupação e defesa territorial foram 

possibilitadas a estrangeiros que se fixassem nas colônias oficiais e particulares sob a tutela do 

imperador. Porém, fazer dos colonos, proprietários contrariava interesses dos latifundiários e 

provocou reação, um dos primeiros a expor sua indignação foi o Nicolau de Campos 

Vergueiro, futuro senador, consagrado como precursor da iniciativa colonizadora de 

trabalhadores livres sob o regime de parceria, de acordo com a historiografia.154 A reação 

parlamentar refletiu na promulgação da “Lei de Orçamentos, suspendendo os créditos para a 

                                                                                                                                                                                      

da povoação – palácio de Petrópolis (1845 – 1886)”. Dissertação de Mestrado. UNIVERSO. Niterói, 2009. 
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colonização estrangeira.”155 Esta lei de 15 de dezembro de 1830 foi uma tentativa 

parlamentar para liquidar com a “colonização” e satisfazer aos interesses dos proprietários, um 

ano depois, com a abdicação de D. Pedro I abandonou-se a imigração subsidiada pelos cofres 

públicos.156 

 Só em 1840 o governo retomou a política de colonização, mas sob a supervisão do 

parlamento. A partir de 48, o governo se associou à iniciativa privada, com estímulo da 

criação de companhias de colonização. O fim do tráfico de escravos africanos e a Lei de 

Terras, na década de 50, fomentaram a contratação de colonos – trabalhadores livres - e 

asseguraram a exclusividade do acesso a terra, aos grandes proprietários rurais já 

estabelecidos. Ao findar-se o tráfico negreiro, a necessidade de incorporação de mão de obra 

não cessou, ao contrário, se tornou crescente à medida que a produção se expandia. A terra se 

transformou em mercadoria, e sua aquisição passou a ser feita apenas por meio de compra e 

venda. 

 A Lei de Terras se tornou um importante instrumento para gerar um mercado de 

trabalho livre. A maioria dos imigrantes não possuía condições financeiras para a compra de 

terras, e via-se obrigados a alugar ou vender sua força de trabalho na tentativa de sobreviver e 

acumular capital para tentar adquirir um pequeno lote. 

 Com as medidas adotadas pela Lei de Terras, a grande propriedade obteve sua 

consagração e o pequeno agricultor deparou-se com um obstáculo jurídico, promotor da 

dificuldade de acesso à propriedade, principalmente a estrangeiros imigrantes. A Lei concedeu 

auxílios para a colonização157 e promoveu a geração de braços para a lavoura, com o 

incremento do fluxo imigrantista de trabalhadores livres.158 

 Os imigrantes buscavam lugares prósperos, por isso, muitos desembarcavam no Rio 

de Janeiro.159 A dificuldade de sobrevivência, influenciada pelas mudanças econômicas, 
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sociais e políticas ocorridas no campo europeu, obrigou pequenos agricultores a abandonarem 

suas terras, por opção ou por expulsão. Com o desenvolvimento do capitalismo em Portugal a 

mecanização do campo e a separação do trabalhador dos meios de produção foi gerado um 

excedente de mão de obra, que se deslocou do campo para as cidades. O urbano não absorveu 

o contingente de trabalhadores e a solução para muitos trabalhadores, que não conseguiram 

uma ocupação, foi a emigração. A maior parte dos portugueses provinha do Minho e Lisboa, 

possuíam idade inferior a 30 anos e se direcionavam para a atividade comercial.160 

 Além da busca por melhores condições econômicas, muitos fugiam das perseguições 

religiosas.161 Sem os meios de manutenção subsistência da família decidiram procurar novas 

possibilidades em outras localidades. Enquanto as transformações aconteciam nos países 

europeus, no Brasil era crescente o imperativo da introdução de trabalhadores livres. 

 No período escravista muitos indivíduos vinham amparados por algum tipo de 

relação social,162 como a de compatriotas mais antigos instalados em alguma localidade onde 

viviam parentes próximos como primos, sobrinhos e afilhados. Esses vínculos poderiam 

desencadear alguma relação de trabalho pré-estabelecida, pois, os custos dos transportes eram 

muito onerosos. Grande parte dos imigrantes era pobre, declarados trabalhadores. A imigração 

ocorreu de forma contínua, variando o número de indivíduos de acordo com o período, a partir 

de 1880, o governo incentivou a imigração em massa.163 

 No século XIX, grande parte dos imigrantes portugueses eram caixeiros e 

comerciantes com destino aos centros urbanos, mas também portugueses contratados para o 

trabalho nas lavouras, nas obras públicas e na construção das ferrovias.164 Com a abolição em 
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XX). Rev. hist., São Paulo, n. 123-124, ago. 1991. Disponível em <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/ 
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83091991000100004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 19/08/2011. 
161 FLORENTINO, Manolo (UFRJ) e MACHADO, Cacilda (UFRJ). Ensaio sobre a imigração portuguesa e os 
padrões de miscigenação no Brasil (séculos XIX e XX). Artigo disponível em 20/01/2012 em 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hrENiILQy1EJ:www.ppghis.ifcs.ufrj.br/media/manolo_imigracao
_lusa.pdf. 
162 TRUZZI, Oswaldo. Redes em processos migratórios. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 20, n. 1. 
P. 204. 
163 PETRI, Kátia Cristina. “Braços para a lavoura”: a subvenção paulista para imigração (1886-1896). Revista 
Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade. Disponível em 07/08/2012 www.pucsp.br/revistacordis, 
p. 9. 
164 LAMOUNIER, Maria Lúcia. Entre a Escravidão e o Trabalho Livre. Escravos e Imigrantes nas Obras de 
Construção das Ferrovias no Brasil no Século XIX. Disponível em 21/08/2012 em 
http://www.anpec.org.br/revista/vol9/vol9n4p215_245.pdf. 
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1888, a imigração em massa subsidiada pelo governo intensificou-se e emigravam famílias 

portuguesas para o trabalho agrícola. A maior parte dos imigrantes legais era do sexo 

masculino.165 

 A preocupação com a criação de um mercado de trabalho se fazia presente nas 

campanhas para atração de trabalhadores europeus e no discurso de D. Pedro II em 1849.166 A 

preocupação transpunha a argumentação da necessidade de ocupação territorial, 

transformando-se no imperativo de fornecimento de mão de obra. Para tanto, foi criada em 

1855, a Associação Central de Colonização com o objetivo de captar os emigrantes 

interessados em partir para o Império. 

 Movidos por inúmeros fatores, os emigrantes eram aliciados pelos agenciadores, 

responsáveis pela captação de trabalhadores para a agricultura. A partir da imigração 

espontânea ou subsidiada partiam de sua terra natal em busca de melhores condições de 

vida.167 Espanhóis, italianos e portugueses ingressavam a procura trabalho e se deparavam 

com o arcabouço construído pelo escravismo, o qual provocava inúmeras reclamações por 

parte dos imigrantes, pois, “nem todos os benefícios prometidos, especialmente para futuros 

colonos se coadunavam com as reais condições de estabelecimento.” 168 As promessas feitas 

pelos agenciadores, nem sempre eram cumpridas. A insatisfação dos trabalhadores europeus 

repercutiu internacionalmente devido a ocorrência de revoltas, por exemplo, a revolta da 

Fazenda Ibicaba, de propriedade do senador Nicolau de Campos Vergueiro169 (citada no 

capítulo anterior). 

 A situação dos colonos chamou a atenção de tal forma, que em 1859 o Ministro de 

Comércio da Prússia limitou a emigração para o Brasil e a Alemanha chegou a proibi-la.170 

Autoridades dos governos da Suíça, Prússia, Áustria e Espanha expressavam seu 

descontentamento com as relações estabelecidas com os colonos. Representantes foram 

                                                           
165 KLEIN, Herbert S. Imigrantes portugueses no Brasil. Análise Social, vol. XXVIII (121), 1993 (2.°), 235-265 
p. 244. 
166 CRUZ, Maria Antonieta. Agruras dos emigrantes portugueses no Brasil: contribuição para o estudo da 
imigração portuguesa no século XIX. Disponível em http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6489.pdf, 
18/07/2012. p. 8. 
167 PASCKES, Maria Luisa Nabinger de Almeida. Op. Cit.,, p. 87. 
168 GOMES, Angela de Castro (Org.). Op. Cit., p. 29. 
169 BEIGUELMAN, Paula. A crise do escravismo e a grande imigração. São Paulo: Editora Brasiliense. 1981, p. 
30-31. 
170 PRADO JÚNIOR, Caio. Op. Cit., p. 188. 
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enviados para averiguação das denúncias chegadas aos governos europeus, dentre elas do 

suíço Thomas Davatz que experimentou trabalhar como colono em Ibicaba, participou da 

revolta. e denunciou a situação vivida pelos colonos.171 

 A má impressão instaurada na Europa sobre a imigração para o Brasil serviu como 

um impulso a mais para a busca por trabalhadores portugueses dispostos a engrossar o 

contingente de imigrantes, este era composto por um número de portugueses que 

desembarcavam no Rio de Janeiro legalmente, seguido na mesma proporção dos que 

chegavam ilegalmente.172 

 Para a formação desse mercado de trabalho, composto por trabalhadores europeus 

existia uma rede de atores envolvidos, nas palavras de Maria Antonieta Cruz: 

Na realidade, a emigração portuguesa estava envolvida numa teia muito 
complexa em que intervinham o governo brasileiro, os governos federais, as 
associações de colonização, os grandes proprietários brasileiros, os 
proprietários e capitães de navios, servidos por uma grande e eficaz rede de 
enganjadores. Esta trabalhava em todo o território nacional, 
predominantemente no litoral, e depois de 1870 também no interior dada a 
melhoria das comunicações decorrente da introdução dos caminhos de ferro. 
Na maioria dos casos fomentava despudorada e desapiedadamente a saída 
dos trabalhadores portugueses.173 

 Os imigrantes eram aliciados pelos agentes envolvidos nesta rede, muitos dos quais 

agiam de má fé, envolviam o trabalhador humilde e analfabeto, com o fomento dos seus 

sonhos de “fazer a vida” no Brasil. Seduzidos pela possibilidade de enriquecimento,174 muitos 

migravam e adquiriam dívidas que os tornavam, de certa forma, prisioneiros dos seus 

aliciadores até o pagamento das mesmas. 

 Existiam aliciadores que buscavam jovens em Portugal, “pagando-lhes as viagens, 

para depois os venderem à chegada ao Brasil, a fazendeiros no interior pelo dobro ou triplo 

do que haviam despendido.”175 Tais irregularidades, em conjunto com a necessidade de 

ressarcir as despesas das passagens a quem lhes adiantara, tornava o colono dependente do 

                                                           
171 DAVATZ, Thomas. Memórias de um colono no Brasil. São Paulo: Livraria Martins. 1941. 
172 CRUZ, Maria Antonieta. Op. Cit., p. 17. 
173 CRUZ, Maria Antonieta.. Op. Cit., p. 18. 
174 CYPRIANO, Paula Leitão. “Imigração, negócios e poder: o comerciante português como agente dinâmico das 
relações intersociais Brasil-Portugal (1850/1875)”. Dissertação de Mestrado. UERJ, Rio de Janeiro, 2010, p. 40. 
175 CRUZ, Maria Antonieta. Op. Cit., p. 21. 
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fazendeiro, assim provocando a denominação de “escravidão branca”. A liberdade do colono 

estava restrita até a finalização das dívidas. 176 

 Muitos embarcavam clandestinamente,177 utilizando várias formas para despistar a 

fiscalização, dentre elas: passaporte falso, passageiros registrados como tripulantes ou 

escondidos no porão do navio. Usava-se ações organizadas com vistas a transportar o maior 

número de imigrantes possível, negócio altamente lucrativo. Além disto, parte das autoridades 

era conivente e até facilitava tais irregularidades. Funcionários que deveriam fazer cumprir a 

lei eram suspeitos de pratica de atividades ilegais. Várias acusações apontavam o 

envolvimento do Barão de Moreira, Cônsul Geral de Portugal no Rio de Janeiro 1827-1862 

(1830-1835 período de afastamento). Seu sucessor Antonio José Duarte Nazareth denunciou a 

existência da imigração clandestina. 

 Os opositores do Barão de Moreira o acusavam de facilitar a imigração clandestina, 

com falsificação de assinaturas, maus tratos a colonos engajados, arrecadação ilegal da 

herança de portugueses. Estes atos eram cometidos por quem deveria proteger os imigrantes 

portugueses. Os documentos apresentados pelo Barão de Moreira, em sua defesa, foram 

considerados verdadeiros. Pouco depois, eventos contraditórios retomaram as suspeitas quanto 

a integridade do Cônsul. Quase todos os defensores do Barão foram reconhecidos como 

envolvidos no transporte de imigrantes portugueses e em 1862 o acusado foi afastado de suas 

funções,178 mesmo com as dificuldades de comprovação das irregularidades. 

 De fato, existiam grandes impedimentos a fiscalização, além do problema referente a 

legislação brasileira e portuguesa, e normas que divergiam em relação a imigração, o 

envolvimento dos funcionários e autoridades que burlavam as leis. A contínua imigração 

clandestina levou a criação, em 1896, de uma polícia especial portuguesa para uma maior 

fiscalização, intervenção e repressão aos envolvidos. 

 As irregularidades comprovadas resultavam em punição dos infratores, medidas que 

se tornaram insuficientes para acabar com a imigração clandestina. Os aliciadores 

continuavam as atividades e direcionavam os contratados para fazendas do Rio de Janeiro. 

 Além dos problemas da ilegalidade no transporte dos colonos, ocorria o 
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177 CYPRIANO, Paula Leitão. Op. Cit., p. 41. 
178 CRUZ, Maria Antonieta. Op. Cit., p. 30 e 31. 
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descumprimento dos contratos por parte dos contratantes, que ainda possuíam cláusulas 

lesivas e ilegais. Os contratos dos que partiam de Portugal “deveriam ser elaborados, por 

força do Art.º 11 da lei de 20 de julho de 1855, na presença do tabelião ou por ele 

reconhecidas as assinaturas dos diferentes intervenientes no processo”179 e revisados pelo 

Governo Civil. A legislação em vigor no Império não favorecia o trabalhador estrangeiro, 

estava mais preocupada em preservar os interesses dos fazendeiros, beneficiados pelas 

Associações. 

 Em Portugal, a Associação Central de Colonização, engajava colonos maiores e 

menores (em contrariedade a legislação) e os direcionava para as fazendas. A empresa 

celebrou um contrato com o Governo brasileiro, para a introdução de 50.000 colonos europeus 

no período de 5 anos com subvenção governamental. Além de importar lavradores, a 

associação se comprometeu a enviar colonos para empresas particulares. No entanto, as 

informações de destino dos contratados nem sempre eram verídicas, pois alguns eram 

direcionados a fazendas inexistentes em Cantagalo e Bom Sucesso.180 

 O engajamento dos trabalhadores nem sempre obedecia as leis vigentes, muitos 

ocorriam baseados em documentos ilegais. Apesar da ocorrência da emigração de 

trabalhadores, rara foi a elaboração dos contratos no período de 1862-1872.181 Muitos 

imigrantes foram embarcados clandestinamente, e só liberados após a inspeção da 

embarcação. No desembarque, os clandestinos direcionados a firmarem contratos com os 

fazendeiros tomavam conhecimento de seu destino. 

 Os trabalhadores europeus seguiam até as fazendas, onde deveriam trabalhar por um 

período de 3 anos. De acordo com Maria Antonieta no documento de Legação de sua 

Majestade datado do ano de 1863, a partir do interrogatório de dois colonos, constou a 

afirmação que com eles chegaram mais quinze. Os trabalhadores foram transportados 

clandestinamente e direcionados a fazenda Água Quente de Jacob Van Erven em sociedade 

com o Barão de Nova Friburgo e outros nove para a fazenda Santa Rita, também pertencente a 

Jacob, e indivíduos cujo destino não foi informado.182 
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82 

 

 As condições as quais eram submetidos esses trabalhadores, a viagem, os contratos, 

os baixos rendimentos, as habitações, a restrição de mobilidade espacial, entre outros fatores, 

foram denunciados na época como uma nova modalidade de escravidão.183 

 Os fazendeiros não se importavam com tais condições, estavam preocupados em 

manter sua produção em nível crescente e recorriam à imigração, principalmente de 

portugueses para o trabalho na lavoura. Os imigrantes eram contratados no Porto, mas também 

os que chegavam clandestinamente poderiam ser incorporados aos trabalhadores livres, em 

meio aos escravos. 
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3.1. Gênese da Fazenda Santa Clara 

 

 A região dos “Sertões de Macacu” esteve fechada para ocupação, a fim de preservar o 

caminho do ouro, ao tornar-se alvo dos “facinorosos”, atraiu os olhares das autoridades. Após 

captura dos “bandoleiros”, a área foi dividida e através da distribuição de sesmaria, com o 

objetivo de povoar formou-se o arraial de São Pedro de Cantagalo. Na localidade viviam os 

índios Coroados e Goitacazes, expulsos no confronto com os garimpeiros.184 

 Sertão era área de interior, distante das povoações, local que precisava de controle por 

ser considerada “uma área selvagem, bárbara e despovoada de cristãos”,185 onde viviam 

índios brabos, bandoleiros e sujeitos que buscavam esconderijos por estarem ameaçados pelas 

autoridades. Um local demarcado geograficamente, isolado dos processos civilizatórios, mas 

carregado de sentidos. No século XVIII, o avanço da colonização e necessidade de controle 

dos lugares mais longínquos tornaram os sertões alvo do processo civilizatório.186 

 A região esteve preservada da colonização, “devido a política oficial portuguesa das 

áreas proibidas, adotada a partir da década de 1730”, na tentativa de evitar o extravio do 

ouro,187 e sua retirada ilegal, pois fazia parte da rota percorrida pelo ouro das Minas Gerais. 

Porém, as poucas pesquisas sobre os Sertões de Macacu afirmaram a ocorrência de ocupação e 

exploração clandestinas, assim como Clélio Erthal: 

Embora só ocupada na década de 1780, consta que desde os tempos 
de Bobadela (1733-1763) a região serrana vinha sendo visitada 
ocultamente por aventureiros da Baixada e moradores de Santo 
Antonio de Sá (sede do município a que pertencia), que faiscavam na 
aba da Cordilheira à procura de ouro no leito do rio Macacu e seus 
afluentes.188 

 De acordo com Rui Erthal os “Sertões de Macacu” encontravam-se entre as chamadas 

                                                           
184 VINHAES, Eliana Maria Gonçalves. “Cantagalo: as formas de organização e acumulação da terra e da riqueza 
local”. Dissertação de mestrado. UFRJ-IFCS. Rio de Janeiro. 1992, p. 32. 
185 AMANTINO, Márcia. O mundo das feras: os moradores do Sertão Oeste de Minas Gerais – Século XVIII. 
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186 AMANTINO, Márcia. 2008, Op. Cit., p. 33-38. 
187 MARQUESE, Rafael e TOMICH, Dale. “O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do 
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“‘áreas proibida’ e a primeira permissão oficial para a entrada nesta área se deu através de 

concessão feita a Maurício J. Portugal (1763), tendo como objetivo a descoberta de jazidas 

auríferas.”189 Esta permissão acabou revogada em 1765, pois detectou-se a ocorrência da 

exploração clandestina. A expedição, em 1767, resultou numa “Carta Topográfica da 

Capitania do Rio de Janeiro” confeccionada pelo Sargento-mor Manoel Vieira Leão.190 Nesta 

foi assinalada uma área denominada “Certão ocupado por índios brabos”, e posteriormente 

passou a ser chamada de Cantagalo. No ano de 1784, o governador de Minas Gerais ordenou a 

realização de estudos geológicos e geográficos na localidade, em questão, com o objetivo de 

definir os limites entre as duas Capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro.191 

 As Novas Minas de Cantagalo, mais precisamente a divisa (atual) dos municípios de 

Cantagalo e de Cordeiro, situada na fazenda das Lavrinhas, tornou-se alvo do início da 

garimpagem clandestinas. Por volta de 1764, o bando chefiado por Manoel Henriques, 

conhecido pela alcunha de Mão de Luva, dedicou-se ao garimpo ilegal na região. Vindos das 

Minas Gerais, invadiram os Sertões, e expulsaram o restante dos habitantes da terra, os índios 

coroados e goitacazes. Na região próxima do ribeirinho das Lavrinhas iniciou-se o povoado de 

Cantagalo.192 
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MAPA 1 
Sertões de Macacu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fonte: ERTHAL, Rui. “A presença de dois distintos padrões de organização agrária moldando a 
região de cantagalo, província do rio de janeiro, na primeira metade do século XIX.  Scripta Nova. Revista 

Eletrônica de geografia y ciencias sociales. Barcelona:Universidad de Barcelona, agosto 2006, vol X, núm 218 
(34). http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-34.htm. 

 
 Mão de Luva passou a ser temido na região e tornou-se conhecido pela lenda que o 

cercava. Contava-se a história que Manoel Henriques era o Duque de Santo Tirso, um nobre 

português, que se apaixonou pela filha do Rei D. José, herdeira do trono que governou com o 

nome de Dª Maria I. O Duque foi degredado, enviado para a América Portuguesa pelo 

envolvimento amoroso com a donzela. A princesa na despedida lhe entregou uma luva, com a 

solicitação da não retirada até o seu reencontro.193 

 Envolto por esta história romantizada Mão de Luva, protagonista da história da vida 

real, desbravador português possuía mulher e filhos194 e o motivo do uso da luva, poderia ser a 

perda da mão em combate ou por doença.195. Na visão do autor Clovis Moura foi citado como 

mulato,“bandoleiro quilombola da região aurífera de Minas Gerais, no século XIX, onde se 

dedicava ao contrabando de ouro. Comandava um bando de aproximadamente trezentos homens, 

                                                           
193 A história lendária de Mão de Luva aparece em vários livros, dentre eles: DIAS, Acácio ferreira. Terra de 
Cantagalo. Artes Gráficas Cantagalo Ltda. Rio Bonito. 1980; SCISÍNIO, Alaôr Eduardo. Cordeiro: a realização 
das utopias. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial do Rio de Janeiro, 1997; e ERTHAL, Clélio. 2008. Op. Cit.. 
MOURA, Clovis. Dicionário da escravidão negra no Brasil. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo, 
2004, p. 264. CARVALHO, Sebastião A. B. de. O tesouro de Cantagalo: A fascinante história de Manoel 
Henriques, o Mão de Luva nos “Sertões do Macacu”. 1. Ed. Niterói. RJ. 1991. Disponível em 12/04/2013 
http://pt.scribd.com/doc/119686921/O-Tesouro-de-Cantagalo. p. 66. 
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que garimpavam num esconderijo, na região da atual cidade de Cantagalo”.196 Após o 

estabelecimento da lendária figura, novos aventureiros chegaram com mulheres e escravos, 

formando um arraial clandestino. Lenda baseada na realidade, um caso romântico ou não, a 

ousadia de Mão de luva despertou as autoridades para as terras dos “Sertões de Macacu”. 

 Ao tomar conhecimento das atividades mineradoras clandestinas, o Vice-Rei Luiz 

Vasconcelos e Souza (1779-1790), com autorização real, enviou uma tropa de Minas (1785) 

liderada pelo Sargento-mor Pedro Afonso Galvão de São Martinho, a fim de buscar e prender 

os envolvidos com o contrabando. Todas as rotas onde havia possibilidade de fuga foram 

cercadas. As tropas acamparam perto do arraial e, em maio de 1786, avançaram contra os 

bandoleiros. Conforme a lenda, após o cantar do galo denunciando a presença do bando, 

invadiram e aprisionaram, o fato deu nome ao lugarejo, que se tornou Arraial de Cantagalo. Os 

facinorosos foram capturados e enviados para o Rio de Janeiro para serem processados. Os 

vinte e seis escravos foram encaminhados para a cadeia de Vila Rica e posteriormente, 

leiloados, mas o ouro e as armas apreendidos desapareceram. 

 De acordo com Dias, Mão de Luva foi enviado para a África197 em 1787. No mesmo 

ano, a área que fora chamada pelos nomes de “Novas Minas de Macacu”, de “Cantagalo”, 

“Cantagalo das Novas Minas dos Sertões do Macacu”, se tornar “Arraial de Cantagalo” em 21 

de julho de 1787. Logo após a expulsão dos exploradores clandestinos, o Vice-Rei mandou 

fixar um edital, com o aviso da distribuição de terras, na região chamada de córrego da Lavra 

Velha e do Cantagalo das Novas Minas dos Sertões do Macacu. O objetivo determinado no 

aviso era o de principiar a lavrar. Assim, estabeleceu-se o início pela busca do ouro com a 

autorização Real. 

 Com resolução real a região foi liberada ao povoamento. A ocupação oficial 

estabelecida pela coroa realizou-se através da distribuição de “sesmarias”, pois existia a 

preocupação em manter o controle da localidade, que apresentava condições climáticas, 

hidrográficas e terras férteis, propícias à agricultura e instalação da população, além de 

proximidade das rotas de escoamento da produção da região do Vale do Paraíba e fluminense. 

O fator de atração para o estabelecimento das pessoas na localidade foi a mineração, após a 
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percepção da administração colonial da necessidade da ocupação, pois “o domínio territorial 

possibilita o controle sobre o segundo fator fundamental na constituição de qualquer sistema 

agrário: a terra.” 198 Tal fato, nos remeteu a política de formação de vilas e cidades, utilizada 

na colonização, que para Nireu Cavalcante, em estudo referente a cidade do Rio de Janeiro, 199 

apresentou estratégias para o estabelecimento da população em localidades apropriadas. A 

ideia do empenho Real na ocupação de determinadas regiões, como foi o caso de Cantagalo, é 

ratificada por Silvia Lara que afirmou que vários trabalhos vêm “mostrando o quanto tal 

política urbanizadora esteve a serviço dos interesses administrativos do governo 

metropolitano.” 200 

 Diante do exposto, ocorreu a divisão das terras dos Sertões de Macacu, e a 

distribuição das sesmarias a quem pudesse cultivá-las. Oficialmente, o sorteio aconteceu em 

1796, no nome de sua Majestade, cabendo a Jerônimo Saraiva meia légua de terras. De acordo 

com a documentação encontrada na Fazenda Santa Clara, a sesmaria foi concedida por um 

ano, conforme ordem Real, enquanto aguardava a sua dedução “a título de sesmaria 

perpétuo”.201 Seguiu os padrões determinados para a confirmação da doação de terras, 

estabelecidos naquela época e deveria aguardar dois anos, até a confirmação de sua Sua Alteza 

para tomar posse e fazer a medição e a demarcação. Antes da divisão e doação das terras dos 

Sertões de Macacu, o sesmeiro afirmava ter feito derrubada de matas e ocupava a região, 

argumento que utilizou para a posse da sesmaria. 

 Segundo Antonio Jucá, a concessão de sesmaria, era usada pelo Estado português 

para beneficiar dos que o serviam, e corroborava para “transformá-los na elite colonial, já em 

formação.”202 A constituição socioeconômica do Brasil obedeceu aos padrões estabelecidos 

pelo Império português. A ocupação da terra foi realizada pela doação para colonizá-la e 

                                                           
198 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. “Transformações numa sociedade colonial: as características gerais da 
economia fluminense entre 1650 e 1750.” In: Na encruzilhada do Império: hierarquias e conjunturas economicas 
no Rio de Janeiro 1650-1750). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003 p. 61. 
199 CAVALCANTE, Nireu. “A muralha mesológica”. In: O Rio de Janeiro setecentista: a vida e a construção da 
cidade da invasão francesa até a chegada da corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 21-39. 
200 LARA, Silvia Hunold. “O teatro do poder”. In: Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na 
América portuguesa. São Paulo: Companhia das letras, 2007. 
201 LADOCH - Laboratório e Acervo de Documentação Histórica, Universidade Salgado de Oliveira. Traslado de 
medição da Fazenda Santa Clara de 1843. A sesmaria seguia os parâmetros normais adotados pela legislação 
vigente no período. 
202 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Op. Cit., p. 62. 
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torná-la produtiva. Os beneficiados ficavam responsáveis pelo pagamento dos tributos ao 

Estado, por suas concessões. 

 Na área dividida e doada sob o regime de concessão nasceu uma povoação, iniciada 

com a lavra clandestina do ouro, que atraiu para si olhares, a partir da figura lendária do Mão 

de luva, criando a necessidade de ocupação. Os sertões, antes destinados a passagem do ouro, 

se tornaram alvo da busca pelo metal, e para o controle e fiscalização da exploração do ouro foi 

criada uma Casa de Registro, chefiada pelo Desembargador Manoel Pinto da Cunha e Souza. 

 Logo se percebeu que não havia ouro abundante na região ou que a exploração 

clandestina, praticamente o esgotara, então as autoridades perceberam que a lavra era dispendiosa. 

Com o falecimento do “Guarda-Mor das Minas de Cantagalo, João Pinto da Cunha Sousa” em 

novembro de 1805, “deixaram de nomear substituto, por causa do déficit que davam as mesmas 

minas. Começaram a ser exploradas oficialmente em 1786 e até 1803, o quinto só tinha produzido 

16:713$000 e as despesas montaram mais de 100 contos.” 203 A lavra na região não obteve os 

resultados esperados. 

 A mineração gerou gastos ao invés de lucro, passada a febre do ouro, surgiram 

fazendas na localidade, dedicadas a produção de gêneros alimentícios. Com a interrupção da 

busca pelo metal precioso (devido ao seu insucesso), a distribuição de sesmaria e a ocupação 

do território rico em redes fluviais e solo fértil, rapidamente se voltou para o cultivo do café 

que se tornou a fonte da economia, com base no trabalho escravo. A região “possuía certa 

autonomia, elegia seus governantes sem pressão externa.”204 Sua projeção atraiu o interesse e 

visitantes ilustres, europeus, americanos, prussianos e o próprio Monarca que a visitou por 

duas vezes. O café gerou crescimento econômico, e fez surgir casas de vivenda luxuosas, 

grandes fazendeiros, os quais buscaram títulos como “Barão, Conde e Viscondes”, 

influenciadores nas decisões políticas, sociais e econômicas. 

 Antes do café se tornar o principal produto, o povoado que surgiu para evitar a lavra 

clandestina e ocupar a área, cresceu rapidamente e foi elevado a Vila de São Pedro de 

                                                           
203 DIAS, Acácio Ferreira. Terra de Cantagalo. Artes Gráficas Cantagalo Ltda. Rio Bonito. 1980, p. 52 e 53. 
204 FRIDMAN, Fania. “Geopolítica e produção da vida cotidiana no Rio de Janeiro colonial”. In: Donos do Rio 
em nome do rei: uma história fundiária da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Jorge Zahar; Garamond, 
1999, p. 19. 
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Cantagalo, “conforme Alvará de 09-03-1814.”205 Fania Fridman considerou vila como 

Localidade limitada pelo território físico, local do exercício do poder político, subordinada ao 

poder Régio, administrada pelos “homens bons” da câmara que a partir da sua criação abria 

um espaço de autonomia para os moradores, mas também reforçava a hierarquização do 

território: “considerado como resultado do poder político exercido pelas classes sociais. 

Segundo tal paradigma, o desenho urbano retrata os processos de acumulação e de 

parcelamento do patrimônio fundiário” 206 

 Alguns anos após a elevação a vila, no ano de 1817, agente do Cantão de Fribourg, 

Nicolau Sebastião de Gachet, esteve na Corte com o monarca, e apresentou a proposta para o 

assentamento de colonos, fiéis que prestariam serviços a Majestade. Baseado nas negociações 

deste encontro firmou-se um tratado para a concretização da colônia, no ano seguinte com os 

primeiros ensaios de colonização, tentados por D. João VI. O acordo determinava que as 

famílias selecionadas possuíssem profissionais especializados. Os indivíduos poderiam ser 

naturalizados portugueses, receberiam terras para o cultivo, animais e sementes. O governo 

pagaria as passagens da Suíça a Cantagalo (terra selecionada pelo rei para a formação da 

colônia), e a qualquer momento poderiam voltar a sua terra natal. Além disso, ficariam isentos 

dos impostos durante dez anos e “receberiam subsídios monetários por dois anos.”207 O 

interesse dos europeus em imigrar para o Brasil se devia as crises na Europa e a busca de 

alternativas para melhorar a situação econômica, política e social.  

 O documento que criou a colônia de Nova Friburgo e as bases das condições da 

ocupação, com a demarcação de uma área da região Cantagalo para formar a primeira colônia 

do distrito foi assinado em maio de 1818. O Relatório de Presidente de Província do Rio 

Janeiro de 1851, mencionou a demarcação e separação destas terras para colonização. A 

região tornou-se um atrativo devido ao clima e terras férteis, no decorrer do século XIX e 

apareceu nos Relatórios de Presidente de Província posteriores, como um local receptivo aos 

imigrantes, e se transformou num núcleo de colonização muito produtivo. 

 Para a constituição do núcleo ocorreu o recrutamento de 100 famílias católicas, 

composta por agricultores e artesãos. Pouco tempo depois de estabelecido, alguns migraram 
                                                           
205 ERTHAL, Clélio. Do surto da pecuária à industrialização do calcário. Op. Cit., p. 19. 
206 FRIDMAN, Fania. Op. Cit., p. 13. 
207 ERTHAL, Rui. Op. Cit. 
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para outras regiões em busca de áreas mais produtivas, pois constataram a baixa fertilidade. 

Em 1824, chegaram à região 342 colonos alemães para cuidarem dos lotes abandonados, parte 

destes, também debandou para outras regiões. Apesar das dificuldades das pequenas 

propriedades, caracterizadas por “mão de obra familiar, inovação técnica, produção de 

hortifrutigranjeiros voltada à regularização do abastecimento da cidade do Rio de 

Janeiro.”208 muitos imigrantes estabelecidos na região de Cantagalo conseguiram certa 

prosperidade, após adaptação à sociedade escravocrata, e cumpriu-se o objetivo firmado pela 

coroa. Vale ressaltar, que o Rio de Janeiro já apresentava “fartura de alimentos que 

dispensava qualquer regulamentação por parte da metrópole, sendo frequentemente 

convocado a suprir seus irmãos do norte.”209  

 Em 1820, a ocupação estava realizada, quase não havia mais terras desocupadas. A 

fazenda Morro Queimado, havia sido ocupado nas décadas de 1780 e 1790, onde 

posteriormente, fundou-se a Vila de Nova Friburgo devido à colonização suíça, acertada com 

o governo. A escolha da região de Cantagalo, para o estabelecimento dos colonos,  ocorreu 

após negociação e intervenção da monarquia portuguesa, pois “Nicolau Sebastião Gachet 

estava interessado em terras virgens para implantar sua empresa no sul do Brasil,”210 

desejava trabalhar com a produção e comercialização de produtos agrícolas e manufaturados,. 

Apesar do interesse do agente por outra localidade, o governo demarcou as terras para a 

fundação da empresa suíça. 

 A partir da decisão, quatro sesmarias formavam a fazenda do Morro Queimado, onde 

se estabeleceu a colônia de Nova Friburgo. Sebastião Gachet pretendia assumir a 

administração da colônia como sua empresa colonial suíça capitalista, mas a coroa decidiu 

intervir e no contrato firmado exigiu para si a administração, sem intervenção dos suíços, e 

subsidiou todos os custos, distribuiu terra, sementes e animais, estabeleceu uma isenção de 

impostos por dez anos e ofereceu auxílio por dois anos. A família real já estava estabelecida 

aqui, e objetivo da colonização europeia nesse momento, era “civilizar” e provocar uma 

                                                           
208 ERTHAL, Rui. Op. Cit.; Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1851. 
209 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Op. Cit., p. 65. 
210 DUARTE, Fernanda Regina Pereira. Nova Friburgo: um estudo sobre identidade urbanística. Dissertação 
apresentada a faculdade de arquitetura e urbanismo, Programa de Pesquisa e Pós-graduação de Brasília. 2009. 
Disponível em 13/01/2011 no endereço eletrônico http://www.dominiopublico.gov.br. 
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mudança econômica, que necessitava de mão de obra qualificada e ocupação territorial. 

 A colônia suíça de Nova Friburgo ocupava parte do território de Cantagalo, porém, 

ao contrário do que se imaginava, esta despontou no cenário. Nova Friburgo nasceu bem 

estruturada, projetada para receber os imigrantes suíços, uma empresa agrícola. Recebeu 

incentivos do governo, terras, sementes, animais e subsídios financeiros, pagos as famílias, 

entretanto, a baixa fertilidade, a dificuldade de comércio - devido as longas distâncias dos 

centros comercias -, os obstáculos de transporte, as péssimas condições dos caminhos 

percorridos conspiraram contra o crescimento da empresa. Quando em 1822 e 1823 o governo 

cessou o pagamento dos subsídios, a situação se tornou insustentável para os colonos, e muitos 

abandonaram seus lotes em busca de regiões mais férteis. 

 Para minimizar o êxodo, o diretor da colônia o Coronel João Vieira de Carvalho e o 

Capitão-mor de Cantagalo, Manoel Vieira de Souza, negociaram junto a D. Pedro I, terras em 

Macaé de Cima (Macabu), para onde foram transferidas algumas famílias. Para reforçar a 

colônia, foram encaminhados em 1824, os colonos alemães que chegaram com destino à 

Bahia. Estes colonos tiveram que pagar as próprias passagens, e o governo pagava-lhes 

subsídios bianuais, como empréstimo durante quatro anos. Produziam gêneros alimentícios 

necessários a subsistência e criavam gado, em troca tinham obrigações de ordem moral e 

política. Passaram por maiores adversidades que os suíços, pois desconheciam o território e a 

língua. Os que permaneceram na localidade, não tiveram outra opção plantavam milho, batata, 

feijão, mamona e criavam animais como galinha, porcos, patos, cabras e perus e vendiam na 

Vila e aos tropeiros. Mais da metade evadiu-se da região, os mais jovens dirigiram-se para a 

Guanabara, alistaram-se nas legiões estrangeiras ou nas tropas de linha. Uma parcela desceu o 

Rio Negro, para trabalhar por cessão de posse ou contrato de parceria.211 

 A região compunha-se de um número superior de escravos, no ano de 1824, com 

variações a parcela dominante da população passou a ser de europeus naturalizados. À medida 

que colonos deixaram a região de Cantagalo para compra de terras em Nova Friburgo e se 

estabeleceram no ramo comercial “em boticas, alfaiataria, ferraria e capotaria e selaria,”212 

outros colonos compravam terras em Cantagalo, com o objetivo de se tornarem fazendeiros 

                                                           
211

 ERTHAL, Clélio. Cantagalo. Op. Cit., p. 190. 
212 Ibidem. 
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produtores de café e outros passaram a exercer sua profissão de origem. Em 1833, a maioria 

da população desta, residia nas fazendas, e costumava frequentar a Vila aos domingos, em dias 

de festas e solenidades.  

 Enquanto Friburgo, no ano de 1833 possuía cerca de 100 casas, Cantagalo não 

ultrapassava 60 casas. Contudo, apesar do número inferior de residências, impressionou os 

estrangeiros que passaram por ela. Cantagalo surgiu a partir do interesse levantado pela busca 

por ouro, no entanto se tornou conhecida e próspera através da produção de café. O produto 

foi introduzido no Rio de Janeiro entre 1760 e 1770 pelo desembargador João Alfredo Branco, 

por meio do plantio de mudas trazidas do Maranhão, no convento dos Capuchinhos, atual rua 

Evaristo da Veiga e em seguida na chácara do holandês Johann Hoppmann em Mataporcos.213  

 Além da produção de alimentos, existiam plantações de café para consumo próprio e 

comércio local, desde 1809. Cantagalo e parte de Friburgo apresentavam condições propícias 

para a cafeicultura como clima apropriado, terras novas, altitude, que cumpriam as exigências 

da plantação, aliada a fatura de mão de obra liberada com o fim da mineração na região. Os 

sesmeiros Manoel José Pereira e José Joaquim Soares iniciaram o cultivo de cafeeiros, em 

maiores proporções, em suas fazendas Rancharia e Lavrinhas, respectivamente. 

 Na década de 40, Cantagalo estava em crescimento e desfrutava da prosperidade 

econômica. A produção de café era escoada para o Rio de Janeiro via portos dos rios Macacu e 

Paraíba, e os produtos agrícolas percorriam também, a estrada que interligava Cantagalo a 

Nova Friburgo. A região apresentava expansão da produção cafeeira, impulsionada, em 1870, 

com a construção da estrada de ferro, a qual facilitou o intercâmbio comercial da região, 

principalmente no escoamento da produção e comercialização dos produtos com o Rio de 

Janeiro. 

 Cantagalo estava divida em três freguesias: S. Sacramento, N. S do Paquequer e Sta. 

Rita do Rio Negro. A tabela abaixo contabilizou a composição da população, 

aproximadamente (N. S do Paquequer não enviou os dados para o censo): 

 

 

 

                                                           
213 ERTHAL, Clélio. Cantagalo. Op. Cit., p. 194. 
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TABELA 1 
População de Cantagalo em 1840 

LIVRES CATIVOS 
Brancos Índios Pardos Pretos Pardos Pretos Freguesias 

H M H M H M H M H M H M 
S. 
Sacramento 

294 280 - - 163 196 72 61 39 22 625 274 

Sta. Rita do 
Rio Negro 

235 408 17 14 292 233 55 29 32 31 1.601 650 

Total 529 688 17 14 455 429 127 90 71 53 2.226 924 
Fonte: VINHAES, Eliana Maria Gonçalves. Op. Cit., p. 23. 

 

 De acordo com Acácio Ferreira Dias, Jacob Van Erven estava inserido na população 

cantagalense, e possuía algumas fazendas (dentre elas, a fazenda Santa Clara, objeto deste 

estudo). No ano de 1845, ele encontrou fósseis durante a exploração do ouro em suas terras, 

que realizava com seu sócio Antônio Clemente Pinto – que conquistou o título de Barão de 

Nova Friburgo, no ano de 1854 - e os enviou ao Instituto Histórico. Por volta de 1850, 

cessaram a exploração, realizada em Santa Rita do Rio Negro, próximo ao córrego chamado 

Lavra, após o soterramento de cinco pessoas, devido ao desmoronamento de um dos túneis. 

 A produção de Cantagalo estava marcada por sua diversificação de produtos, tornou-

se um produtor importante, irradiou para a vizinhança e, em 1850, a paisagem da região 

encontrava-se tomada por pés de café. 

 

TABELA 2 
Demonstrativo do crescimento do número de 

 fazendas cafeicultoras em Cantagalo 

Ano 
total de fazendas 

produtoras de café 
com requisitos para 

beneficiamento 
1850 111 6 
1853 210 86 
1857 393 139 
1860 733 181 
Fonte: ERTHAL, Clélio. Cantagalo. Op.Cit., p. 198 e 199. 

 

 A tabela mostra o desenvolvimento da região, com o aumento progressivo do número 

de fazendas que passaram a se dedicar a produção cafeeira. Os requisitos para o 

beneficiamento do produto eram terreiros de pedra, engenhos de pilões e estufas de secagem, e 

em 1850, as seis que possuíam tais condições pertenciam a Antônio Clemente Pinto, Eufrásia 
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Lantmann Poppe, Jacob Van Erven, Rafael Ignácio da Fonseca Lontra, as firmas Clemente & 

Bellieni e Troubat & Clemente. Percebe-se que o percentual de fazendas que possuíam tais 

requisitos, foi ínfimo em relação à crescente cafeicultura. O que levou a crer que havia uma 

relação de produção, entre os fazendeiros para o beneficiamento ou vendiam-nos sem 

tratamento. 

 A produção cafeeira projetou a cidade, interna e internacionalmente. Os fazendeiros 

utilizavam o trabalho escravo, porém com o fim do tráfico de negreiro, em 1850, intensificou-

se a utilização de novas relações de trabalho. 

 

 

TABELA 3 
Produtividade de café 1847-1860 

Anos 
nº aproximado de 
pés de café 

Colheita média em 
arrobas 

Trabalhadores  
nº de pés de café 
por trabalhadores 

1847/1850 72.000 4.603 34 2.117 
1851/1854 123.750 6.908 38 3.790 
1855/1860 125.200 6.127 45 3.811 

Fonte: VINHAES, Eliana Maria Gonçalves. Op. Cit., p. 33. 
 

 De acordo com a produção descrita na tabela e a previsão da quantidade de 

trabalhadores (escravos e colonos) necessários para a colheita, percebeu-se a expansão e 

crescimento da produção cafeeira. Diante do contexto apresentado, os fazendeiros buscavam 

mão de obra para manter a expansão produtiva que provocava a transformação da paisagem e 

lentamente a promoção do desenvolvimento das forças produtivas,214 para isto, cogitavam a 

possibilidade da contratação de colonos imigrantes. 

 Nos “Sertões de Macacu”, palco da busca por metais preciosos, apesar da frustração 

com o pouco ouro encontrado, reluziu o brilho dos solos férteis. As sesmarias doadas aos 

possuidores de capital para cultivá-las logo, fizeram surgir paisagens verdejantes que levaram 

prosperidade a Cantagalo. As terras antes devolutas tornaram-se vila, e por decreto régio, uma 

parte foi separada à colonização europeia, para a fundação de Nova Friburgo, que nasceu 

cidade, no entanto assistiu o crescimento da Vila, da qual se originou. 

                                                           
214 A tabela descrita, consta em VINHAES, Eliana Maria Gonçalves. Op. Cit., p.33-36, apenas corrigimos o 
número de pés de café por trabalhadores nos anos de 1847/1850. 
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 Em outubro de 1852, foi inaugurado o Chafariz Mão de Luva, onde o lendário 

explorador teria acampado com seu bando. A Vila de São Pedro de Cantagalo tornou-se 

cidade, em 1857,215 abrangendo as freguesias de Santa Rita do Rio Negro, Monte Carmo e 

Duas Barras. A vila alcançou “status” e sua economia estava a pleno vapor, com a produção 

de café. No ano anterior, Cantagalo ainda demonstrava dificuldades no transporte do café e a 

necessidade de braços para a lavoura, se agravou com o fim do tráfico negreiro, mesmo assim, 

em 1859, apresentava aproximadamente 17.562 escravos matriculados. Santa Maria Madalena 

separou-se de Cantagalo e se tornou município em 1861. As dificuldades na produção se 

avolumavam e muitas discussões surgiram em torno da substituição do trabalho escravo, a 

alternativa de constituir colônia em suas fazendas, ganhava adeptos e Antônio Van Erven, 

possuía experiência no assunto, pois estava habituada a contratar imigrantes desde a década de 

40. Em 1873, o fazendeiro estava envolvimento na importação de trabalhador imigrante216 e os 

contratava sob o regime de parceria para trabalharem na fazenda Santa Clara e outras.217 

 

 

Fazenda Santa Clara 

 

 Após a doação das sesmarias, iniciaram-se a agricultura, uma ocupação militar e 

política. O Capitão Duarte Malha foi nomeado administrador provisório. A partir da repartição 

das terras, Jerônimo de Castro e Sousa solicitou uma parcela, onde havia derrubado a mata, a 

qual denominou “Fazenda Santa Clara de Macuco”. O nome dado a meia légua adquirida, 

homenageou a santa de devoção padroeira da esposa do sesmeiro, como era o costume da 

época Segundo os autos de medição da fazenda, datado de 1843, o fazendeiro possuía 

permissão para a exploração das terras. A área era bastante beneficiada, por córregos e 

nascentes e mais tarde pela construção da estrada de ferro. 

 O mapa (atual) mostra a riqueza da irrigação natural da região, fato favorável à 

agricultura, com a contribuição climática, propícia à plantação, que provavelmente no período 

de formação do povoado era consideravelmente melhor, devido a degradação ambiental 
                                                           
215 ERTHAL, Clélio. Cantagalo. Op. Cit., p. 243. 
216

 MOREIRA, João Baptista. Op. Cit. 
217 DIAS, Acácio Ferreira. Op. Cit., p. 181 e 183. 
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ocorrida no decorrer dos anos. 

MAPA 2 
Rede Hidrográfica da Região Centro-Norte Fluminense  

 
Fonte: Mapa Rodoviário Turístico Escolar Polivisual.  

Polimapas Editora Ltda. – 1987. 
 Em 1808, a sesmaria foi vendida a Antonio de Azevedo Soares com benfeitorias, casa 

de vivenda, capoeiras e ponte, mas ainda não estava demarcada. No ano seguinte realizou-se 

uma Provisão de Demarcação por D. João, em 20 de janeiro. Em 1817, o fazendeiro tomou 

posse e solicitou a medição. Os proprietários contraíram dívidas com Antonio Clemente Pinto, 

apesar da produção de café alcançar 50 mil pés. Após a morte do dono da fazenda os débitos 

se agravaram, e o credor passou a cobrar da viúva Rosa Candida de Jesus. Depois do processo 

judicial, em 1836, saiu sentença favorável ao credor, com isso, os réus foram condenados ao 

pagamento da dívida, no valor equivalente a fazenda, como consta na carta de adjudicação de 

1837.218 No mesmo ano, o credor resgatou a fazenda, e vendeu ao Coronel Antonio de 

Sampaio Almeida Mariz e sua esposa Thomasia Caetana de Vasconcellos. 

 Vale ressaltar que, Antonio Clemente Pinto era filho de Manuel José Clemente Pinto 

e de Luiza de Miranda, nascido na Ovelha de Matão, Santa Maria de Aboadela, Portugal, em 6 

de Janeiro de 1795. Chegou ao Brasil por volta de 1820, e no ano seguinte começou a 

trabalhar como "moço de recados" numa loja da cidade do Rio de Janeiro, com o passar dos 

anos direcionou-se para atividades comerciais. 

 Com um bom tino para os negócios, Antonio Clemente Pinto se tornou próspero e em 

28 de março de 1854, conseguiu o título de Barão de Nova Friburgo. Um grande negociante 

tinha como sócio o engenheiro europeu Jacobus Gijsbertus Paulus Van Erven (Jacob Van 

                                                           
218 LADOCH, Universidade Salgado de Oliveira. Traslado de escritura de venda da fazenda Santa Clara de 1837. 
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Erven). Seu sócio casou-se pela terceira e última vez, na Fazenda Santa Clara do Macuco, em 

Cantagalo, com Josefa Maria Pereira de Sampaio Sandoval, filha do brigadeiro Antônio de 

Sampaio de Almeida Mariz e de Tomasia Caetana de Vasconcelos. O único filho do casal 

nasceu na Fazenda Santa Rita, também em Cantagalo, e recebeu nome de Antônio de Sampaio 

Van Erven. O Barão de Nova Friburgo batizou o menino e mais tarde, o orientou a respeito 

dos negócios, pois durante sua menoridade tornou-se “administrador” da Fazenda Santa Clara, 

após o falecimento do pai. 

 O Barão de Nova Friburgo possuía um grande patrimônio, chegou a ter 15 fazendas na 

região serrana, entre Cantagalo, São Fidélis e Nova Friburgo, dez prédios no Rio de Janeiro, o 

Palácio de Nova Friburgo e a empresa Friburgo & Filhos. Antes de ser Barão, em 1829, casou com 

sua prima Laura Clementina da Silva Pinto, tiveram quatro filhos, dos quais dois morreram. No 

mesmo ano, conseguiu concessão de terras, próximas ao distrito de Cantagalo com o objetivo da 

exploração de metais preciosos, mas os resultados foram nulos. Seu filho Antonio Clemente Pinto 

Filho, nasceu em 15 de Setembro de 1830, e mais tarde conquistou os títulos de 1º barão, visconde e 

Conde de São Clemente. Em 11 de Novembro de 1835, nasceu em Cantagalo, seu filho Bernardo 

Clemente Pinto Sobrinho, adquiriu os títulos de 2º barão, visconde e Conde de Nova Friburgo. 

 O Barão comprou Santa Clara e vendeu-a, mas em períodos variados manteve sociedade 

com os proprietários da mesma. A fazenda passou por vários proprietários relacionados no quadro a 

seguir. 

QUADRO 1 
Quadro evolutivo da Fazenda Santa Clara, 1796-1887 

 Proprietário Terras Benfeitorias Valor 
1796 Jerônimo Castro de 

Souza 
1/2 légua  Derrubada de matas  

1808 Antonio Soares de 
Azevedo 

1/2 légua   

1809 Antonio Soares de 
Azevedo 

1/2 légua Casa de vivenda, Capoeiras, pontes.  

1817 Antonio Soares de 
Azevedo 

1/2 légua  800$000  

1837 Antonio Clemente 
Pinto 

1/2 légua Casa de vivenda de sobrado e grades de ferro, 
senzalas, paiol, moinho, monjolo, ceva, 
galinheiro, forno de queimar telhas, tudo coberto 
de telhas e com cercas, de 40 a 50 mil pés de 
café, roça de milho de 8 a 10 alqueires, 1 
alqueire de metade de um arrozal e bens. 

 

1837 Antonio de Sampaio 
Almeida Mariz 

1/2 légua os mesmos 20:000$000  
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1843 Antonio de Sampaio 
Almeida Mariz 

1/2 légua   

1855 Sociedade de: 
Antonio Clemente 
Pinto, Van Erven e 
Domingos de 
Sampaio Rangel 
Sodré Pereira 

 Casa de vivenda, paiol, casa de colonos e de 
arrecadação, ceva, monjolos, olaria, moinho, 
galinheiro, ferraria, terreiros, rezes, banquetes, 
vários caminhos, cercas, horta, pomar, 
mandiocal, bananal, cafezais novos e velhos, 
roças, mobília, ferramenta, carros, lavoura. 

 

1870 Jacob Van Erven e 
sócios 

1/2 légua Avaliação da fazenda Santa Clara com todos os 
pertences, escravos, animais e produção. 

302:583$000 

1887 Sociedade de: 
Josefa de Sampaio 
Van Erven e Antonio 
Van Erven  

320 
alqueires 
= 
8.712.000 
m² 

Engenho, outras obras, cafezal, plantações 
diversas, gado de várias espécies. 

270:000$000 

Fonte: LADOCH, Universidade Salgado de Oliveira. Traslado de escritura de venda da Fazenda Santa Clara de 1837; 
Traslado de medição da Fazenda Santa Clara de 1843, e Traslado de escritura da sociedade agrícola entre Josefa Van Erven e 
Antonio Van Erven, 1887. Obs: 1/2 légua de terras equivale a 450 alqueires, de acordo com CANABRAVA, A. P. História 
econômica: estudos e pesquisas. São Paulo: Hucitec; Unesp; ABEPHE, 2005, p 205. 450 alqueires,  na região fluminense 
equivalem em média 3.000 m, de acordo com tabela apresentada por VINHAES, Eliana Maria Gonçalves. Op. Cit., p. 56. 
 O quadro 1 apresenta a variação dos valores, das benfeitorias e os proprietários da 

Fazenda Santa Clara. Santa Clara surgiu a partir da divisão da região e sua doação ao auxiliar 

das “novas minas de Macacu”, pertenceu a outros fazendeiros. No período relacionado com o 

quadro acima, a fazenda passou por várias mudanças, o segundo proprietário realizou obras, 

construiu pontes e preparou a área para produção. No ano de 1809, D. João ordenou a 

demarcação provisória da propriedade, esta saiu em 1817. Tornou-se propriedade de Antonio 

Clemente Pinto, por determinação judicial, para a quitação de dívidas dos donos anteriores, em 

1837. No mesmo ano ela foi vendida a família Mariz, e posteriormente, por sucessão passou a 

pertencer a Jacob Van Erven. A produção de gêneros alimentícios e criação de animais foram 

constantes, assim como a ampliação da produção cafeeira. O Brigadeiro Antonio de Sampaio 

Almeida Mariz solicitou a medição da propriedade, esta saiu no ano de 1843. Jacob faleceu 

em 1867, por isso, as sociedades em que ele estava envolvido precisaram ser extintas para a 

realização da partilha dos bens, entre os nove herdeiros. Santa Clara foi uma parte que coube, 

por herança, a viúva Josefa Van Erven e seu filho Antonio Van Erven. 
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TABELA 4 
Relação da escravaria, segundo o desenvolvimento da Fazenda Santa Clara 

Ano  Proprietário nº de escravos 
1837 Antonio Clemente Pinto. 50 
1837 Antonio de Sampaio Almeida Mariz. 50 
1843 Antonio de Sampaio Almeida Mariz. - 
1855 Sociedade entre Antonio Clemente Pinto, Van Erven e Domingos 

de Sampaio Rangel Sodré Pereira. 
109 

1870 Partilha de Jacob Van Erven. 117 
1887 Sociedade entre Josefa de Sampaio, Van Erven e Antonio Van 

Erven.  
95 

Fonte: LADOCH, Universidade Salgado de Oliveira. Traslado de escritura de venda da Fazenda Santa Clara de 
1837; Traslado de medição da Fazenda Santa Clara de 1843; Inventário de Jacob Van Erven de 1870 e Traslado 
de escritura da sociedade agrícola entre Josefa Van Erven e Antonio Van Erven, 1887. 
 
 Devido à intensificação da produção de café na região, a partir de 1837, cresceu a 

necessidade de aquisição de trabalhadores escravos. Na tabela 6 percebemos o aumento do 

número de escravos. A documentação exprimiu essa relação e demonstrou o aumento do 

número de escravos utilizados na lavoura da fazenda, apontando para o desenvolvimento 

produtivo da fazenda e da região. Com a expansão da produção de café e repressão ao tráfico, 

entrou em cena o trabalho do imigrante europeu. Em 1870 a fazenda estava constituída 

conforme o seguinte quadro. 

 

QUADRO 2 
Avaliação da Fazenda Santa Clara de Jacob Van Erven - 1870 

 
Bens de raiz   
1 sesmaria 50:000$000 
Benfeitoria  
1 casa de vivenda com sei palmos de frente, construída de pedra e cal até o 
primeiro andar e uma cozinha anexa. 

12:000$000 

1 paiol com alicerce e pilares de pedra. 3:500$000 
1 casa arruinada da tropa. 400$000 
1 dita com varanda para camaradas. 900$000 
1 dita para enfermaria em mau estado. 150$000 
1 casa com despolpador moinho anexo. 1:000$000 
1 moinho novo. 400$000 
1engenho de ripes para limpar café com todos os seus pertences construído de 
paredões de pedra até o primeiro andar. 

12:000$000 

3 terreiros de pedra com os componentes paredões, com mil trezentas e 
quarenta e três braças quadradas. 

6:715$000 

1 pasto cercado por mil quatrocentas e oitenta e seis braças de valo. 1:188$800 
1 senzala para pretos e cozinha. 1:200$000 
1 ceva para capados. 800$000 
Rego de águas incluindo obras. 1:000$000 
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Bens semoventes  
40 capados de ceva de meia engorda. 720$000 
200 porcos de pasto. 1:000$000 
18 bois carreiros. 1:170$000 
12 garrotes e vitelas. 180$000 
8 vacas. 280$000 
2 touros 100$000 
26 bestas de cargas arreadas 3:120$000 
Utensílios  
4 ditas ordinárias cadeiras. 700$000 
2 tachos de cobre novos pesando 7 @. 179$200  
1 tacho de cobre servido. 30$000 
3 bacias de cobre pesando 5 @. 80$000 
7 @ de cobre velho, sendo tachos chocolateiras e forma . 80$000 
1 sino com 7 @ de pago. 80$000 
2 sinos com peso de 5 @. 55$000 
1 ferraria com seus pertences e ferramenta de cavoqueiro. 120$000 
ferragem nova para engenho de serrar. 300$000 
2 carros novos forrados e seus pertences. 280$000 
3 ditos velhos. 60$000 
1 carretão velho. 25$000 
2 carroças em bom uso. 160$000 
A mobília composta de 2 sofás, 25 cadeiras, 2 bancas, 1 mesa de centro, 2 
guarda-louças, 4 camas grandes, 8 marquesas, 3 lavatórios, 1 mesa elástica para 
jantar, 3 mesas pequenas, 1 escrivaninha, 1 oratório, 1 espelho, 1 relógio de 
mesa. 

300$000 

a louça de uso, cepre e cálice e castiçais e mangos, talheres, quadros, bandejas, 
4 pares de assuscena de cristal. 

150$000 

o trem de cozinha, caldeirões e panelas. 80$000 
Produção  
30 mil pés de café de 1 ano em bom estado. 9:000$000 
70 mil ditos de 14 anos. 14:400$000 
50 mil ditos de 20 anos. 9:000$000 
120 mil ditos de 22 anos. 10:000$000 
100 mil pés de café de 1 a 3 anos 16:000$000 
árvores frutíferas. 100$000 
1.300 @ de café colhido. 5:200$000 
fruto de café pendente 5.500 @. 16:500$000 
200 alqueires de feijão no armazém. 600$000 
2 mil alqueires de milho no paiol. 2:000$000 
1.600 alqueires de milho por colher. 1:280$000 
Escravos 118:000$000 
Total 302:583$000 

Fonte: Inventário de Jacob Van Erven de 1870219 

 
 As informações acima constam na avaliação dos bens de Jacob Van Erven e em seu 

testamento, declarou possuir em sociedade de partes iguais com o Barão de Nova Friburgo, a 

                                                           
219 Arquivo do Judiciário. Inventário do Jacob Van Erven. APJ, nº 3451, cx. 493. 
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fazenda Águas Quentes, a fazenda Boa Fé, a fazenda Potosi e o sítio Bartolomeu. A Fazenda 

Santa Clara fazia parte da sociedade entre o Barão e o dr. Domingos de Sampaio Rangel Sodré 

Pereira. Jacob declarou, ainda, a sociedade da Fazenda São Martinho, na qual tinha como 

sócios o Barão, dr. Domingos e Francisco Inocencio Lessa. Após o falecimento de Jacob Van 

Erven a fazenda foi avaliada, junto aos demais bens do proprietário, e dividida em três partes, 

ficando a propriedade para a viúva, dentre outros bens. 

QUADRO 3 
Distribuição do capital da Fazenda Santa Clara 1870 

Bens de 
raiz 

Benfeitoria Bens 
semoventes 

Utensílios Produção Escravos  

50:000$000 41:253$800 6:570$000 2:679$200 84.:080$000 118:000$000 
Total dos Bens 302:583$000 

Fonte: Inventário do Jacob Van Erven. Op. Cit. 
 

 O quadro acima mostra como o capital da fazenda estava aplicado, com a maior 

proporção na produção e escravaria. 

TABELA 5 
Composição da escravaria da Fazenda Santa Clara 1870 

 Homens  Idade / anos Mulheres  

Pardo Africano Crioulo  Africana Crioula 

--- --- 4 0 a 5 --- 3 

--- --- 2 6 a 10 --- 8 

--- --- 7 11 a15 --- 5 

--- --- 1 16 a 20 --- 4 

--- --- *3 21 a 25 --- --- 

--- --- 5 26 a 30 --- 4 

--- --- 2 31 a 35 --- 5 

--- --- 1 36 a 40 1 2 

--- 4 1 41 a 45 4 --- 

--- 17 1 46 a 50 6 --- 

--- 4 --- 51 a 55 1 --- 

1 5  56 a 60 8 1 

--- 2 --- 61 a 65 1  

--- 3 1 66 a 70 --- --- 

1 35 28 TOTAL 21 32 

 *1 escravo fugido    
Fonte: Inventário do Jacob Van Erven220 

 
                                                           
220 Arquivo do Judiciário. Inventário do Jacob Van Erven. APJ, nº 3451, cx. 493. 
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 A produção da fazenda Santa Clara estava assentada sobre o trabalho escravo, como nas 

demais fazendas da região. Produzia gêneros alimentícios e na década de vinte a região começou a 

produzir café em maior escala, e se tornou o principal produto. A escravaria estava composta por 56 

africanos, 60 crioulos e 1 pardo. Os homens estavam em maior número, num total de 64, contra 53 

mulheres. 

 O gráfico seguinte, apresenta a relação entre a faixa etária e a quantidade de escravos. 

GRÁFICO 1  
Relação entre a faixa etária e o nº. de escravos da Fazenda Santa Clara – 1870 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Inventário do Jacob Van Erven de 1870. 
 

 Os escravos da Fazenda Santa Clara estavam envelhecendo. A quantidade de escravos no 

auge do vigor, ou seja, em idade produtiva de 10 a 40 era menor que os trabalhadores que já não 

estavam tão aptos ao trabalho. Ao compararmos a tabela nº. 5, relativa a composição da escravaria 

com o gráfico nº. 1 percebemos que os escravos africanos estavam acima dos quarenta anos, ou seja, 

em poucos anos deixariam de produzir. 

GRÁFICO 2 
Porcentagem dos escravos por idade, da Fazenda Santa Clara 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inventário do Jacob Van Erven de 1870. 
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 O gráfico acima nos permite uma melhor visualização da porcentagem de escravos, 

confirmando o envelhecimento da população escrava da Fazenda Santa Clara. Portanto, as 

forças produtivas da fazenda estavam em decréscimo enquanto a produção estava em 

expansão, sendo assim a necessidade de trabalhadores era expressiva. 

 Conforme a produção cafeeira se intensificou e o tráfico negreiro cessou, a 

necessidade de incorporar novas relações de trabalho se tornou constante e para supri-la os 

fazendeiros acionaram o trabalhador imigrante. No contexto descrito acima estavam inseridos 

colonos, desde o final da década de 40, e em maior número na década de 70. A região estava 

modifica, conforme o mapa abaixo: 

MAPA 3 
Cantagalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://eraofepidemics.squarespace.com/district-of-cantagallo-rio-de/ acesso em 05/09/2012 

 

 A produção cafeeira ganhou destaque, o que além de modificar a paisagem, tornou 

Cantagalo, um polo atrativo para visitantes ilustres como o J. J. Tshudi, agente alemão que 

esteve na região na década de 60 e afirmou que a região era o mais importante centro de 

cultivo do país, ele descreveu minuciosamente o processo de tratamento dispensado aos 

cafezais.221 O agente buscava conhecer a produção cafeeira e constatar as relações de trabalho 

                                                           
221

 TSCHUDI, J.J. Viagem as províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. Livraria Martins Editora S.A. São 
Paulo. 1976, p. 79. 
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estabelecidas com colonos imigrantes estabelecidos no Brasil. 

 Cantagalo também foi destaque nos Relatórios de Presidente de Província do Rio de 

Janeiro, devido às técnicas utilizadas na produção, e sua modernização. O engenheiro Jacob 

Van Erven desenvolveu maquinários, como engenhos, além de técnicas inovadoras, 

empregadas nas propriedades de Antonio Clemente Pinto, um dos pioneiros, na região a 

utilizar a força de trabalho dos colonos imigrantes.222  

 Sem dúvidas, não podemos desconsiderar a ocorrência da incorporação dos 

trabalhadores nacionais e de libertos, nas fazendas, todavia, as fontes223 apresentaram a 

introdução do imigrante, na região fluminense em plena vigência do escravismo. Portanto, as 

relações de trabalho, na fase de declínio da escravidão foram variadas. 

 A produção de café no século XIX estava em larga expansão. Após 1850 com o fim 

do tráfico transoceânico de escravos, os valores dos trabalhadores cresceram e a dificuldade de 

repor mão de obra se agravou. O tráfico interno era uma das alternativas, porém, exigia um 

grande investimento, já que não existia mais oferta abundante. Os comerciantes tiravam 

proveito da necessidade dos fazendeiros e cobravam preços altos. Cantagalo parecia superar as 

dificuldades da produção cafeeira, sem demonstrar profunda crise, mesmo diante das pressões 

do fim do tráfico e as oscilações do preço do produto. 

 Naquele período, chamado pela historiografia de fase de transição do trabalho 

escravo para o trabalho livre, os fazendeiros do Brasil usaram diferentes estratégias para suprir 

a necessidade de trabalhadores nas lavouras. Dentre elas: o tráfico interno de escravos; o uso 

da mão de obra de nacionais livres e de libertos; e a importação de imigrantes livres, fator de 

interesse para esta pesquisa. Os demais fatores não serão aprofundados, por não haver tempo 

hábil para tanto. 

 Embora, a historiografia tenha apontado para a utilização da mão de obra de livres 

nacionais e libertos, na região do Vale do Paraíba fluminense, como afirmou Sonia Maria de 

Souza: 

(...) às regiões cafeeiras do Vale do Paraíba fluminense e da Zona da 
Mata mineira, os estudos a respeito da transição têm demonstrado que 

                                                           
222 Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1851; VINHAES, Eliana Maria Gonçalves. Op. Cit., 
p. 35. 
223

 Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1851 a 1859; MOREIRA, João Baptista. Op. Cit. 
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a solução encontrada pelos fazendeiros de café para o problema da 
falta de mão de obra em suas fazendas foi a utilização do trabalhador 
nacional, particularmente o recém-liberto.224 

O corpo documental pesquisado225 indicou a utilização da mão de obra imigrante nas fazendas 

da região. Em Cantagalo, mais especificamente, ocorreu à entrada de imigrantes, por volta da 

década de 40, de acordo com o direcionamento das fontes,226 que também apontaram para o 

envolvimento do barão de Nova Friburgo e seu sócio Jacob Van Erven na importação de mão 

de obra europeia para trabalharem nas fazendas (em Cantagalo e Nova Friburgo). 
 

 Santa Clara expandiu sua produção cafeeira, baseada no trabalho escravo. Com o fim 

do tráfico transoceânico de escravos, os fazendeiros da região intensificaram a contratação de 

trabalhadores imigrantes europeus, durante a vigência do escravismo, que conviveu com o 

trabalho livre imigrante, sob o sistema de parceria. Assim, o brilho suscitado pelo ouro, deu 

lugar ao crescimento dos cafezais. 
 

Família Van Erven 
 

 A fazenda Santa Clara do Macuco compôs parte dos bens de importantes lavradores 

cantagalenses ao longo do tempo, dentre eles o Barão de Nova Friburgo e seu sócio Jacob Van 

Erven. Foi produtora de café, e palco de transformações nas técnicas e métodos de produção, 

além disso, significou um importante locus de modificação das relações de trabalho, chegou a 

ser considerada um “modelo” na introdução de trabalhadores imigrantes livres. 

 Em 1855, a fazenda, em conjunto com as fazendas São Martinho, Boa Fé, Água 

Quente e Sitio S. Bartolomeu, anexo a fazenda Água Quente faziam parte da sociedade 

agrícola que seus proprietário firmaram entre si. A partir de 7 de maio de 1845, associaram-se: 

                                                           
224 SOUZA, Sonia Maria de. Op. Cit., p. 131 e 132. 
225

 MOREIRA, João Baptista. Op. Cit.; Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1851; 
Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1852; Relatório de Presidente de Província do Rio de 
Janeiro de 1855; Traslado de escritura da sociedade da fazenda Santa Clara de 1855; Relatório de Presidente de 
Província do Rio de Janeiro de 1856; Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1857; Relatório 
de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1858; Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 
1859; Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1862; Ata dos lavradores da freguesia 
d’Angustura, província de Minas Gerais de 1887. Acessado no site http://www.visagesoft.com, em 14/04/2011; 
Arquivo do Judiciário. Inventário do Jacob Van Erven. APJ, nº 3451, cx. 493; LADOCH, Universidade Salgado 
de Oliveira. Traslado de escritura da sociedade agrícola entre Josepha Van Erven e Antonio Van Erven, 1887; 
LADOCH - Laboratório de Acervo de Documentação Histórica, Universidade Salgado de Oliveira. Testamento 
de Antonio Van Erven, 1928. 
226 MOREIRA, João Baptista. Op. Cit. 
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Antonio Clemente Pinto e sua mulher; o Dr. Domingos de Sampaio Rangel Sodré Pereira e 

sua mulher Joanna de Menezes de Macedo Sodré Pereira; e Jacob Van Erven e sua mulher 

Josefa de Sandoval Van Erven. Na escritura da sociedade a cada sócio pertencia a terça parte 

da fazenda e de tudo que nela havia: 

(...) casa de vivenda, paiol, casa de colonos e de arrecadação, seva, 
monjolos, moinho, olarias, galinheiro, ferraria, terreiro, rezes, 
banquetes, vailos caminhos, cercas, horta, pomar, mandiocal, 
bananal, cafezais novos e velhos, roças e toda a mobília, ferramenta e 
carros e estenais de lavoura existente na mesma fazenda = Reis trinta 
e dous contos quatrocentos e quarenta e oito mil cento e quarenta reis. 
227 

Sua liquidação ocorreu em 1879, devido à necessidade da realização da partilha, em 

consequência do falecimento de Jacob Van Erven inventariado em 1867, ano de sua morte. 

 Jacob Van Erven era engenheiro nascido em 1800, Utrecht, Holanda, veio para o 

Brasil em 1824, tornou-se comendador da Ordem da Rosa do Império do Brasil e sócio de 

Antonio Clemente Pinto (posteriormente Barão de Nova Friburgo), administrou vinte e três 

fazendas. Exploraram ouro em Cantagalo até 1850,228 quando um dos túneis ruiu. 229 

 O engenheiro casou em primeira núpcia com Bárbara Maria de Seixas (n. 1812-f. 

1837)230, filha de Francisco Seixas e de Maria Ferreira do Amaral. Desta união nasceu 

Antônio (b. 1835) e Jacob (b. 1837). Em 1838 contraiu matrimônio, em Cantagalo, pela 

segunda vez com Francisca Maria de Seixas (n. 1814 – f. 1852), irmã de sua primeira esposa, 

tiveram: Eduardo (b. 1840); Laura (b. 1841 – f. 1892); Jacob (n. 1844 – f. 1895); João 

Sobrinho (n. 1845 – f. 1918); Bernardo (n. 1849 – f. 1903); Francisco (n. 1851 – f. 1936); e 

Carolina. Seu terceiro casamento, foi logo após o falecimento de sua esposa em 1852, com 

Josefa Maria Pereira de Sampaio Sandoval (n. 1825 – f. 1898), filha do brigadeiro Antônio de 

Sampaio de Almeida Mariz e de Tomásia Caetana de Vasconcelos, tiveram um filho chamado 

Antônio (n. 1853 - f. 1930), apadrinhado pelo Barão de Nova Friburgo. 

                                                           
227 Arquivo do Judiciário. Traslado de escritura da sociedade da fazenda Santa Clara de 1855. APJ, nº 3451, cx. 
493. 
228

 SCISINIO, Alaôr. Op. Cit., p. 21. 
229 LOPES, Maria Margaret. Fosseis e museu no Brasil e Argentina: uma contribuição a história da paleontologia 
na América Latina. LLULL, v.22, Universidade de São Paulo, 1999, p. 145-164; LEITÃO, Mello Candido. 
Historia das expedições cientificas no Brasil. Comite Central del Partido Comunista de Cuba, 1941, p. 173. 
230

 Considere-se “n” para nascimento; “f”para falecimento; e “b” para batismo. 
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 Do último casamento Jacob Van Erven recebeu como dote a Fazenda Santa Clara, e 

mais quinhentos e oitenta e seis escravos. Depois da sua morte em 1867, seu filho Antônio 

Van Erven, do seu terceiro casamento tornou-se administrador, com sua mãe. Antonio estava 

na menoridade, ainda estudava no Colégio Pedro II, e morava com seu padrinho no Palácio do 

Catete, que o auxiliava na administração das fazendas. 

 O padrinho orientou Antonio Van Erven nos negócios. Faziam parte de suas 

propriedades a Fazenda do Bomba, São Martinho, Marcos Albino, Val Palmas, Monte Verde, 

São Joaquim (esta comprada por Antonio de seu outro genro o Dr. Otávio de Morais Veiga) e 

Santa Clara, que posteriormente, passaram para a administração por seu genro o Dr. Portugal, 

que em 1912 adquiriu a Fazenda São Joaquim, quando decidiu dedicar-se a sua propriedade e 

deixou a administração das fazendas do sogro, que voltou a comandá-las e adquiriu as 

fazendas São Francisco, Cachoeira da Fumaça, Verdun, Órfãos e Santa Clara do Valão do 

Barro.231 

 Antonio Van Erven casou-se em 1874, com Maria Clara de Faria Salgado (f. 1913), 

filha de Antonio de Faria Salgado e Maria Honorata Freire, proprietários da Fazenda 

Bonsucesso, tiveram 3 filhos homens, falecidos jovens e solteiros, e cinco filhas: Maria Clara 

Van  Erven (n. 1876), na Fazenda Santa Clara. Maria casou-se com o Dr. Antonio Paulino 

Limpo de Abreu Melo Barreto; Georgeana Van Erven (n. 1878 – f. 1955) casou-se com o Dr. 

José Teixeira Portugal (n. 1874 – f. 1927), nascido em Santa Maria Madalena, filho de José 

Teixeira Portugal e Felisbina Luísa Ribeiro. José Teixeira Portugal, após o casamento, recebeu 

de seu sogro a responsabilidade de administrar, além de suas fazendas, as que haviam 

pertencido aos Machado Botelho. 

 Em 1867, morreu o Jacob Van Erven, bens foram avaliados e partilhados entre os 

herdeiros e sócios (podemos observar a composição da escravaria na tabela 5 e gráficos 1 e2; e 

avaliação da fazenda no quadro 2). A viúva e seu filho Antonio Van Erven receberam a 

Fazenda Santa Clara como parte da herança. Em 1887, mãe e filho formaram uma sociedade 

agrícola. Na escritura da sociedade foram relacionados nominalmente os escravos pertencentes 

à fazenda. 

 Junto aos escravos trabalhavam colonos, imigrantes portugueses (lembrando que a 
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contratação de imigrante teve início na década de 40). A produção de café se expandiu, em 

detrimento do número de escravos, que envelheciam e não poderiam mais ser substituídos 

através do tráfico negreiro, a partir de 1850. O trabalho servil não foi descartado, ele 

prosseguiu enquanto perdurou o sistema escravista, aliado a introdução de colonos. 

 As fontes utilizadas não permitiram identificar a sociabilidade e/ou conflitos entre os 

trabalhadores da fazenda, mas, evidenciaram a presença e convivência destes. O Barão de 

Nova Friburgo contava com o trabalho de mais de 1.000 colonos portugueses distribuídos por 

suas fazendas.232 Desde 1849, foram empregados “2.354 indivíduos, dos quais 1.560, que 

findaram os contratos” continuaram trabalhando nas mesmas fazendas em “serviços de 

utilidade”, e parte deles passaram a trabalhar em outros estabelecimentos rurais de Cantagalo 

e adjacências.233 As fontes não permitiram precisar o número de trabalhadores livres alocados 

em cada fazenda, apenas a totalidade. A proximidade de algumas fazendas, pode ter facilitado 

o intercâmbio dos colonos entre as elas. 

 Após a abolição a cultura cafeeira prosseguiu, e Antonio Van Erven relatou em seu 

diário que mandou os ex-escravos embora, porque se recusavam a trabalhar. Certamente os 

emancipados, diante de sua nova condição, deixaram a subserviência e passaram a exigir 

condições de trabalho de pessoas livres, além disso, eles poderiam ir embora a qualquer 

momento, pois com a liberdade ganharam mobilidade espacial. Se o proprietário realmente 

intencionou abrir mão dos trabalhadores, ainda que ex-escravos, ele não temia a falta de 

braços, o que permitiu pensar na existência de um contingente de mão de obra para o possível 

acionamento, ou a presença de um número de colonos capaz de manter a produção. 

 Depois da morte de Antonio Van Erven, Santa Clara foi deixada como herança para 

os dez netos, dentre eles dois filhos de Georgeana, que mais tarde, comprou a parte 

pertencente aos demais herdeiros, e tornou-se a única proprietária da fazenda. 

                                                           
232 Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1857, p. 41. 
233 Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1859, p. 22. 
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3.2. Colonos e a relação de trabalho na fazenda 

 

 A metamorfose do trabalho não se realizou de um momento para outro. Com a 

gestação das leis que confluíram para o fim do escravismo, se iniciou a utilização de 

estratégias para a substituição do trabalho escravo. A substituição do trabalhador cativo não 

apresentou linearidade e nem tampouco um único modelo, mas se deu de formas diversas com 

características e especificidades que variaram de acordo com o lugar e o período. 

 Buscamos analisar, a constituição de um “mercado de trabalho” livre na região de 

Cantagalo e quais foram as relações de trabalho tecidas na fazenda Santa Clara, a partir da 

segunda metade do século XIX. As fontes utilizadas foram as listas de vapores, documentos 

encontrados na fazenda Santa Clara e o livro Apologia a Vossa Majestade, datado de 1861, 

onde o Barão de Moreira, Cônsul geral de Portugal no Rio de Janeiro, reuniu uma série de 

documentos em sua defesa, pois, sofria acusações de envolvimento em irregularidades em 

detrimento dos imigrantes portugueses. 

 Curiosamente, a utilização do trabalhador imigrante na região foi mais intensa do que 

se poderia imaginar, apesar dos estudos historiográficos ao se referirem ao Vale do Paraíba 

Fluminense apontarem para a utilização de mão de obra nacional no período de metamorfose 

do trabalho, vários fazendeiros da região empregaram colonos europeus em suas lavouras. 

 As fontes apresentaram a introdução do imigrante em plena vigência do escravismo, 

no entanto não podemos desconsiderar a ocorrência da incorporação dos trabalhadores livres 

nacionais e de libertos, pois, as relações de trabalho na fase de declínio da escravidão foram as 

mais variadas.  

 As relações de passageiros dos vapores, referentes ao período de 1850 a 1888, 

permitiram vislumbrar um grande número de portugueses desembarcados no porto do Rio de 

Janeiro, no entanto o destino final dos mesmos, na maioria dos casos foi difícil precisar a 

partir das fontes analisadas. Segundo o Barão de Moreira234 grande parte dos portugueses que 

chegava ao Rio de Janeiro, vinha engajado e com contratos de locação de serviços firmados 

em Portugal, por procuradores dos fazendeiros interessados nestes trabalhadores. 
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 Também, existia um contingente de portugueses que chegava sem um contrato 

estabelecido, que tinha sua passagem fora paga por amigos ou parentes, e outros vinham de 

maneira clandestina (sem que suas passagens estivessem pagas) eram direcionados a contratar-

se para que as passagens fossem pagas pelos contratantes. Os contratados seguiam com os 

contratantes, obrigando-se a ressarcir o valor pago pelo transporte e a trabalhar sob o regime 

estabelecido por ele. 

 Na década de 40, nas fazendas do Barão de Nova Friburgo e de seu sócio 

comendador Jacob Van Erven, iniciou-se a contratação de colonos. A partir, da década de 50, 

se intensificou o engajamento de colonos portugueses para trabalhar em suas fazendas e nas 

que mantinham sociedades agrícolas, e trabalhadores escravos. Os imigrantes eram contratos 

ao desembarcarem no porto do Rio de Janeiro ou na cidade do Porto, Portugal. 

 O procurador do Barão, Sr. Joaquim Ferreira Coelho contratou em 09 de outubro de 

1858, no Porto, Manoel José da Silva e Manoel João de Abreu Azevedo, representado por 

Joaquim José Araujo Machado, da freguesia de S. Paio do Pico, para prestar serviços nas 

fazendas do Barão de Nova Friburgo pelo tempo de 3 anos.  

 O contratante obrigava-se a sustentar, abrigar, dar roupa e cuidados em caso de 

moléstia, ao colono. No primeiro ano a remuneração estabelecida no contrato estava firmada 

em 48$000, no segundo ano 72$000 e no terceiro ano 96$000235. Com o fim do contrato, o 

colono poderia permanecer no mesmo serviço, fazendo um novo contrato ou retirar-se, de 

acordo com sua vontade. Em caso de rejeição do colono o fazendeiro estava obrigado a abrigá-

lo e sustentá-lo até o seu embarque de retorno ou até que ele encontrasse nova acomodação. 

 Em 22 de fevereiro de 1859, outro representante do Barão de Nova Friburgo, o Sr. 

Antonio Chaves Neto compareceu ao porto perante o vice-cônsul encarregado do consulado 

geral de Portugal apresentando os seguintes súditos portugueses: Joaquim Fernandes, 

Domingos Lopes, Joaquim Lopes, Joaquim Alves Vidal, Christino Pinto, Ramiro Pinto, João 

Fernandes Monteiro, Manoel Fernandes, Antonio Augusto, Antonio Alves Vidal e Antonio 

Nogueira da Silva236. Estes Chegaram à barca portuguesa Monteiro II, e afirmaram que em 

comum acordo, suas passagens foram pagas pelo contratante, no valor de 12$000 cada, e 
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formalizaram o contrato através da escritura. Ficava em poder do fazendeiro o valor de 7$111, 

parte da remuneração mensal para amortização do valor adiantado referente as despesas com o 

transporte. Os quatro primeiros colonos citados (Joaquim, Domingos, Joaquim Lopes e 

Joaquim Alves) recebiam 4$000 e os outros 2$000, além de moradia, roupas, alimentação e 

tratamento para as enfermidades. 

 Em 27 de janeiro de 1860, foi realizado contrato de locação de serviço, na cidade do 

Porto, entre Manoel Joaquim Pinheiro, representante legal da firma Clemente e Van Erven, e 

Manoel Antonio Quartilho. As despesas das passagens até o Rio de Janeiro foram pagas pelo 

contratante, na quantia de 37$500, conduzindo-o até a fazenda. A firma obrigava-se a dar-lhe 

abrigo e alimentação, e tratá-lo em caso de doença. A remuneração no valor de 10$000, 

mensais, para os contratados de dezoito a trinta anos, no primeiro ano, no segundo ano 12$000 

mensais e no terceiro ano 14$000 mensais, com a possibilidade de recompensa além do 

estipulado no contrato, por bons serviços, boa conduta, e cumprimento do tempo de trabalho 

estipulado. Mensalmente ocorria o desconto para amortização das dívidas relativas a 

passagem, sendo a metade de seus vencimentos, “sem mais desconto algum de premio ou 

juro, e sem que seus serviços possam ser cedidos a outrem sem o seu consentimento.”237A 

prestação de serviço deveria durar três anos e os demais contratos. 

 Os membros das famílias não poderiam ser separados, a menos que desejassem. Caso 

o colono almejasse rescindir o contrato, deveria pagar os adiantamentos e despesas e 

prosseguir. Com o término do contrato, existia a possibilidade deste, ser refeito sob as 

condições acordadas entre as partes. Os contratos deveriam ser ratificados pelo cônsul geral ou 

agente consular do Rio de Janeiro, ou pelo vice-cônsul em Cantagalo ou São Fidelis.Em caso 

de rejeição do colono, o contratante era obrigado a sustentá-lo até que encontrasse nova 

acomodação ou até seu retorno para Portugal, com as passagens pagas pelo contratante. O 

contrato citado acima, foi celebrado no cartório do tabelião Antonio Luiz Monteiro. 

 Os demais contratos realizados no Porto, com a firma Clemente e Van Erven, 

seguiam as determinações descritas anteriormente. A remuneração das mulheres era igual a 

dos homens, porém quando acompanhadas dos maridos, o valor era 9$000 réis. Os menores 

recebiam entre 5$000 e 7$000 réis. Crianças entre 8 e 10 anos partiam geralmente sozinhas, 
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com autorização dos pais, apesar de ser proibida a contratação de menores de 10 anos.238 

 Os colonos eram alimentados três vezes ao dia e recebiam cama, roupa de cama, 

“tres pares de calças e tres camisas brancas tudo de algodão; um chapéo de palha, um par de 

sapatos, e um par de tamancos ou 5$000 para os comprar.” 239 Trabalhavam todos os dias e 

descansavam aos domingos e dias santos. Seus serviços não poderiam ser cedidos sem seu 

consentimento. O contrato poderia ser rescindido mediante o pagamento das dívidas. No caso 

de rejeição do colono, seguiam as obrigações anteriormente citados. 

 No decorrer dos anos ocorreu continuamente a imigração para as fazendas de 

Cantagalo. O relatório de presidente de Província do Rio de Janeiro do ano de 1851, afirmou 

que desde 1825, um grande número de imigrantes afluiu para Cantagalo, movidos pela 

ambição de conquistar fortuna240, visto sua prosperidade e desenvolvimento ocorridos pela 

produção cafeeira. 

 No relatório do ano de 1852, Antonio Clemente Pinto recebeu elogios pelos 

melhoramentos realizados para cultura do café em suas fazendas, com a introdução de 

máquinas modernas, graças ao seu sócio, o engenheiro Jacob Van Erven. Também foi 

informado que possuíam mais de cem mil pés de cafés plantados e intencionavam contratar 

uma porção de colonos, logo que os cafezais estivessem próximos da colheita. Os imigrantes 

seriam engajados na Bélgica e na Holanda. Na afirmação do presidente de Província: 

Vi um cálculo por este feito com bastante clareza, pelo qual mostra 
que somando todas as despezas necessárias para a vinda dos colonos, 
seu estabelecimento, o valor das terras, os jornaes dos escravos que 
fizerem as derrubadas e plantarem o café, e em fim tudo quanto se 
tornar mister para montar a colonia, ainda assim pode o proprietário 
contar com o lucro de 14 por %, ao passo que em nem uma de suas 
fazendas cultivadas por escravos, apezar de muito bem reguladas e 
coadjuvadas pelo clima e actividade, pode nunca salvar mais do que o 
termo medio de 8 por cento anualmente.”241 

 O Barão de Nova Friburgo e seu sócio Jacob Van Erven fundaram colônias nas 

                                                           
238 MOREIRA, João Baptista. Op. Cit.; CRUZ, Maria Antonieta. Agruras dos emigrantes portugueses no Brasil: 
contribuição para o estudo da imigração portuguesa no século XIX. Disponível em 
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239 MOREIRA, João Baptista. Op. Cit., p. 190. 
240 Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro de 1851, p. 31; GOMES, Angela de Castro (Org.). 
Histórias de imigrantes e de imigração no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 7 Letras, 2000, p. 14. 
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fazendas, situadas em Cantagalo, denominadas Santa Rita, São Martinho, Laranjeiras, (Santa 

Clara) Macuco, Boa Sorte e Boa Vista, iniciadas na década de 40, com utilização do trabalho 

imigrante na lavoura,. O número de colonos portugueses nas fazendas citadas chegava a 900 

indivíduos de ambos os sexos.242 A colônia Boa Fé, situada à margem do Rio Negro, 

município de São Fidelis, no ano de 1859 apresentava 21 famílias de colonos sob o regime de 

parceria. Suas casas eram cobertas de telhas, viviam “satisfeitas, e na abundância, e isentas de 

dívidas –; e já depois que chegaram houve 7 nascimentos.”243 As famílias colhiam de 200 a 

300 arrobas de café, nos anos regulares. Além destes, 68 colonos trabalhavam na fazenda pelo 

sistema de jornal, e na fazenda Água Quente, dos mesmos proprietários estavam 87 colonos 

sob as mesmas condições. 

 No ano de 1858, nas fazendas do Barão em Cantagalo estavam engajados, 385 

colonos e em Santa Clara, São Martinho, Águas Quentes com o sítio São Bartolomeu em 

anexo, Boa Fé, Potosi– estas em sociedade com Jacob Van Erven - estavam 191, “todos 

ganhando salario.” O Número de colonos empregados pelo Barão desde 1849 chegava a 

2.354. Os 1.560 imigrantes que tinham finalizados seus contratos, estavam ocupados em 

vários serviços, nas mesmas fazendas e parte deles em outras fazendas da localidade. Apenas 

11 indivíduos se ausentaram sem o cumprimento do contrato, sem pagar as dívidas das 

passagens.244 

 O herdeiro da fazenda Santa Clara, Antonio Van Erven deu continuidade aos 

empreendimentos de seu pai, e logo o sistema de trabalho adotado na fazenda  Santa Clara 

tornou-se um “modelo” sugerido na reunião dos lavradores de Minas Gerais.245 Por cada 

arroba de café era cobrado 600 réis, e o mesmo valor por saco de café em coco, sem 

beneficiamento. Ao colono era pago a metade do valor líquido da venda do produto com a 

dedução das despesas do beneficiamento do produto. 

 A colônia estava constituída, em sua maioria de portugueses, “madeirenses”, sob o 

sistema de parceria. Cada colono recebia uma casa tosca, barreada, coberta de telhas e 
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província do Rio de Janeiro de 1860, p. 21. 
245 Ata dos lavradores da freguesia d’Angustura. Op. Cit. 
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próxima a lavoura. Sob seus cuidados ficavam seis mil pés de café, e entre eles podiam plantar 

cereais para consumo próprio. Também era permitido ter um cercado para criar porcos e aves 

para alimentação. Na produção de cana e fabricação de aguardente, de responsabilidade do 

colono, a relação de trabalho estava baseada na meação e o transporte ficava à cargo do 

proprietário.246 

 Ensaios semelhantes a este, ocorreram em duas fazendas na freguesia do Paquequer, 

em Nova Friburgo, e nas imediações, onde os proprietários estavam empregando os serviços 

de colonos portugueses em suas fazendas, no entanto, o presidente de Província não possuía 

esclarecimentos a este respeito para informar.247 De acordo com os Relatórios de Presidente de 

Província do Rio de Janeiro a introdução de braços imigrantes na região fluminense acontecia 

desde 1825 e sobretudo, em 1830.248  

 Nas proximidades de Cantagalo também houve formação de núcleos coloniais com 

imigrantes europeus. Em 1842, ocorreu a doação de uma sesmaria para a fundação do núcleo 

colonial de Pedra Lisa, em Campos dos Goitacazes, com a separação da região denominada 

Sertão de Pedra Lisa, considerada devoluta para o estabelecimento de 20 colonos belgas em 

acordo firmado entre o governo e o belga Ludgero José Nelis, e mais 20 sob responsabilidade 

do Governo Geral. Cada colono recebeu meia légua de terras para cultivar249 e em 1843, 

formou-se a colônia Belgasse.250 

 No ano de 1853, já existiam cinco colônias regulares de conhecimento do presidente 

de Província, entre elas a colônia do Vallão dos Veados, fundada por Eugenio Apogio da 

Veiga, em janeiro de 1847, a margem dos Dois Rios, na freguesia de S. Fidelis, devido 

contrato celebrado com o Governo Geral. O sistema de trabalho estabelecido era um “mixto 

entre o da parceria e o da venda de terras.” No ano do relatório estavam fixados na colônia 

mais de 500 colonos.251 Outras colônias surgiram: em 1852, o vereador Nicolao Antonio 

Nogueira Valle da Gama fundou a Colônia Independência, com 173 colonos alemães, sob o 
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regime de trabalho de associação e parceria; o visconde de Baependi formou a colônia de 

Santa Rosa, em maio de 1852, composta de 152 alemães que trabalhavam sob o regime de 

parceria; no mesmo mês e ano, Brás Carneiro Bellens  estabeleceu Santa Justa, em Petrópolis 

com 182 alemãs; e ainda em maio de 1852, o marquês de Valença constituiu a colônia da 

Fazenda das Coroas, com 173 alemães sob o regime de parceria. 

 Em 1856, muitos proprietários da região fluminense estavam envolvidos com a 

contratação de trabalhadores imigrantes, e o Barão de Nova Friburgo se destacava entre eles. 

Em suas fazendas existiam mais de 700 colonos portugueses, a remuneração consistia em 

salários “modicos”, elevados anualmente conforme o desempenho e o comportamento do 

trabalhador.252 

 A iniciativa de introdução de trabalhadores imigrantes livres espalhou-se por 

Cantagalo. Apesar dos fazendeiros demonstrarem resistência a formação de núcleos colônias, 

acabaram convencidos do proveito do trabalho imigrante.253 Talvez, um dos motivos dessa 

resistência tenha sido o temor da desapropriação de terras ou ocupação de terras devolutas 

para formar colônias, o que tornaria os imigrantes, proprietários e não mão de obra como era a 

intenção, e poderia provocar a concorrência com os fazendeiros. 

 Após a superação da rejeição aos núcleos colônias, devido aos já formados, 

demonstrarem certa habilidade para a manutenção da produção, com a possibilidade de 

garantia de expansão, outros fazendeiros cantagalenses passaram a intensificar a absorção de 

trabalhadores livres. O coronel Carlos Oberlaender passou a contratar colonos para a fazenda 

Santa Bárbara. João Perreira Ferro tinha contratadas 70 famílias de colonos brasileiros e 

portugueses que trabalhavam na fazenda Boa Esperança. 

 Portugueses, italianos, espanhóis e nacionais estavam estabelecidos com suas famílias 

na fazenda Santo Antonio do Rio Negro, empregados pelo coronel José Constâncio Monerat. 

Colonos das mesmas nacionalidades trabalhavam na fazenda Areias da Baronesa de São 

Clemente. A propriedade do coronel Francisco Antonio Monteiro, a fazenda São José do Rio 

Negro, empregava 30 famílias de nacionais, espanhóis e portugueses. Já na fazenda Boa Vista, 

do Coronel Cesar Freijanes, estavam 51 famílias de colonos nacionais, italianos e portugueses. 
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 A partir dos exemplos citados e da experiência vivida na fazenda Santa Clara, 

entendemos que “os grandes proprietários de Cantagalo substituíram o escravo por homens 

livres brancos e negros, nacionais ou imigrantes.”254 A relação de trabalho predominante 

estabelecida com os colonos, foi a parceria. A formação dos núcleos colonias em Cantagalo 

estava concatenada com a política imigrantista Imperial. 

 A política de imigração governamental concretizada no Rio de Janeiro, com a 

fundação de Nova Friburgo no início do século XIX, serviu para atender as necessidade de 

constituição do mercado de trabalho livre e modificar o quadro populacional, afinal a Corte 

portuguesa estava estabelecida no Rio de Janeiro com a solicitação de mudança cultural, social 

e política.255 Com o processo de transformação emergiram diferentes relações de trabalho que 

modelaram a construção de contratos e serviram de bases para a configuração do 

assalariamento. 

 Na década de 20 e 30, o governo Imperial passou a contratar imigrantes para a 

organização das forças militares, e na década de 40 contratou diversos imigrantes para 

trabalharem nas obras públicas da província do Rio de Janeiro. Em 20 de julho de 1845, 

chegaram 170 imigrantes europeus contratadas pelo governo provincial do Rio de Janeiro, no 

dia seguinte 216 pessoas, no dia 24 mais 189, no dia 25 mais 207. Aos 11 de agosto chegaram 

167, no dia 27 de agosto 208. No dia 9 de setembro, 169 e mais 181, em 16 de outubro, 136 

colonos.256 

 A década de 70 marcou a consolidação dos contratos do governo com companhias em 

prol da imigração e o incentivo a imigração em massa. No ano de 1871, o engenheiro bacharel 

Paulo José Pereira enviou uma proposta ao governo provincial para a introdução de 

trabalhadores europeus. O contrato poderia ser realizado com fazendeiros, governo da 

província do Rio de Janeiro ou o governo Imperial que deveriam arcar com as despesas do 

transporte e mais 80$000 reis, por cada colono adulto, semelhante ao contrato celebrado pelo 
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 VINHAES, Eliana Maria Gonçalves. Op. Cit., p. 171. 
255 SCOTT, Ana Silvia Volpi; FLECK, Eliane Cristina Deckmann (Orgs.).A corte no Brasil: população e 
sociedade no Brasil e em Portugal no início do século XIX. São Leopoldo: Oikos; Editoras Unisinos, 2008, p. 40-
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 Os números de colonos descritos constam nos documentos do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, não estão 
especificados onde o trabalhador seria alocado, nem o tipo de trabalho a ser realizado. 
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governo Imperial em junho do mesmo ano com Sebastião Tripodi.257 

 Por determinação da proposta, os colonos receberiam mensalmente 10$000, sustento, 

vestuário, ferramentas de trabalho e se necessário tratamento das moléstias, tudo fornecido 

pelo fazendeiro e se o colono provasse que o tratamento recebido não era condizente com o de 

pessoa livre, poderia se desligar do serviço. 

 Paulo José Pereira também solicitou ao governo Imperial, permissão para a fundação 

de núcleo colonial agrícola em terras devolutas próximas a estrada de ferro ou rios navegáveis. 

Pediu que a concessão de terras fosse gratuita, como o governo havia realizado com a empresa 

Araguaya e outras, para o mesmo fim o da colonização. 

 Além disso, ele enviou proposta com as bases para a imigração, que regulavam com o 

contrato descrito acima e estabelecia que caso o tamanho do terreno fosse de uma légua, a 

divisão seria de 360 ou 240 lotes, dependendo da condição do terreno, os quais seriam 

vendidos aos colonos. O governo pagaria por cada colono 60$000 reis, o mesmo valor descrito 

no contrato anterior, e receberia pelas terras devolutas, se estas não fossem concedidas 

gratuitamente. 

 Outro contrato proposto seria celebrado entre o presidente da Província do Rio de 

Janeiro, Dr. Antonio da Rocha Fernandes Leão e Candido Lusitano da França e Andrade, para 

a introdução de 500 famílias de agricultores, de nacionalidade espanhola e portuguesa. O 

governo, em 1 de maio de 1888, pagaria por cada colono adulto 70$000 reis, por menores de 

12 a 8 anos 35$000 reis, por menores de 8 a 3 anos 18$000 reis, e por menores de 3 anos não 

pagariam. Os colonos se hospedariam na Ilha das Flores e as despesas de transporte, 

hospedagem e bagagem ficariam a cargo do Ministério da Agricultura.258 

 Com os exemplos citados, percebemos que existia uma propensão para a introdução 

do trabalhador imigrante livre na região fluminense, visto que, a Fazenda Santa Clara iniciou a 

contratação de imigrantes livres na década de 40, mostrando-se em sintonia com as iniciativas 

governamentais. Vale ressaltar, que o Barão de Nova Friburgo era homem de negócios 

interados com os assuntos e discussões do Império, e na região de Cantagalo acabou tornando-

se um dos pioneiros no envolvimento com a imigração. 
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Considerações finais 

 A colonização da América Portuguesa impôs a estruturação do sistema produtivo, 

para tanto o trabalho escravo foi amplamente utilizado. O sistema usufruiu dos cativos como 

motores da produção, mas também como mercadoria altamente lucrativa, via tráfico 

transatlântico. Os escravos destituídos de direitos e tratados como “semoventes” viviam a 

opressão dos dominadores, mas tiraram proveito das oportunidades. Nesse jogo de forças os 

dominados criaram estratégias de sobrevivência e sutilmente resistiram a subserviência 

“cega”. 

 Os cativos foram protagonistas de suas histórias, apesar da pouca possibilidade de 

negociação, gradativamente criaram e recriaram formas de amenizar a opressão. Como 

garantia de sobrevivência, o povo negro, durante a escravidão e após, precisou quebrar 

regras.259 Porém, não podemos esquecer o quanto eles foram massacrados pelo sistema, 

quantas mortes e mutilações provocados pelos castigos físicos, além das coações e marcas 

psicológicas, feridas que jamais cicatrizaram. Ainda assim, buscaram alternativas para a 

vivência cotidiana. Crimes, fugas, formação de quilombos, suicídio, “subserviência”, compra 

da alforria ou conquista da mesma, proporcionaram aos cativos viver a busca da liberdade 

possível. 

 Nessa correlação de forças entre senhores e escravos, a resistência crescia, ganhava 

força e ameaçava a ordem vigente. Em números, os negros eram superiores, o que aterrorizava 

a elite dominante. O medo da ocorrência de uma grande revolta era o fantasma que 

assombrava. Aos poucos, a sociedade passou a aderir a causa, e pensar na mudança do 

sistema, contribuíam para isto, pressões externas, assim como também fatores internos. 

 Bombardeado por todos os lados o sistema perdia legitimidade e a urgência em 

refletir o fim da escravidão promovia debates entre os parlamentares. Enquanto a sociedade, 

cada vez mais envolvida, fazia crescer o movimento abolicionista e provocava a visibilidade 

das questões que traziam a necessidade de transformação do sistema, os produtores buscavam 

alternativas para manutenção da força de trabalho. 

                                                           
259 CUNHA, Silvio Humberto. “Um retrato fiel da Bahia: sociedade-racismo-economia na transição para o 
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 Com o fim definitivo do tráfico de negros em 1850, a reposição de mão de obra foi 

solapada, de início o tráfico interprovincial foi a solução, mas, logo demonstrou a 

impossibilidade de atender a demanda. Os debates dos parlamentares giravam em torno de 

como prosseguir com a política de abolição gradual e que trabalhador utilizar para substituição 

do escravo. A decisão foi a abolição lenta e gradual dos escravos, com a substituição do 

sistema de trabalho via introdução do trabalhador livre imigrante europeu, que além de 

fornecer mão de obra, cumpriria o objetivo de “modernização da nação”, e seria fator de 

branqueamento da população e veículo de consolidação da sociedade, cultura e política nos 

moldes europeus. 

 Paulatinamente, foram criadas leis para a condução do projeto de gradualidade de 

extinção do regime servil. Concomitantemente, a legislação regulamentadora do trabalho 

sofria modificações. Um processo de transformação com início na década de 30, porém, com 

intervenções mais incisivas a partir de 1850, quando as intenções repressivas ao tráfico de 

escravos passaram a atitudes mais enérgicas. A esse conturbado período consagrado como 

“período de transição”, podemos denominar de Metamorfose do trabalho, pois, nesse 

momento o sistema de trabalho declinava e mesclava-se com outras relações de trabalho. 

 Apesar da permanência da escravidão até 1888, ocorriam transformações no sistema 

de trabalho, novas técnicas eram incorporadas a produção e novas relações de trabalho 

emergiam, em meio ao sistema escravista. Libertos, livres nacionais e imigrantes, e 

emancipados integravam-se a produção. Trabalho e trabalhador, gradativamente, se 

modificavam, até constituírem o mercado de trabalho livre. O imigrante foi peça fundamental 

nesse período. 

 A política imigrantista se modelou com a formação de núcleos coloniais 

governamentais. Contudo, alguns fazendeiros adotaram a formação de colônias particulares. 

Os fazendeiros de Cantagalo utilizaram o trabalho do imigrante livre em suas fazendas. O 

Barão de Nova Friburgo e seu sócio, Jacob Van Erven foram considerados como pioneiros na 

introdução de novas técnicas de produção e de imigrantes em suas fazendas, e uma delas foi a 

Fazenda Santa Clara. 

 A Fazenda Santa Clara surgiu de uma sesmaria, quando a área do “Sertão do 

Macacu” foi aberta ao povoamento. A região fazia parte das zonas proibidas, a fim de 
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preservar o caminho percorrido pelo ouro. Era habitada por índios e fascínoras, até atrair a 

atenção de faiscadores clandestinos, com isso, iniciou-se a lavra clandestina e o bando 

chefiado por Manoel Henriques, conhecido como “Mão de Luva”, se instalou em busca de 

metais preciosos. As autoridades reprimiram a exploração ilegal, capturaram o bando e 

abriram a região ao povoamento com a distribuição de sesmaria, iniciando a procura pelo ouro 

legalmente. 

 Santa Clara se desenvolveu, produzia gêneros alimentícios e se envolveu com a 

cultura cafeeira, baseada no trabalho escravo. Na década de 50 pertencia ao engenheiro Jacob 

Van Erven e estava envolvida numa sociedade formada com o Barão de Nova Friburgo e o 

doutor Domingues Sampaio. Desde a década anterior a mão de obra de imigrantes livres já 

estava presente no eito da lavoura. 

 Os imigrantes eram contratados na cidade do Porto ou ao chegarem ao porto do Rio 

de Janeiro. O fazendeiro adiantava os valores necessários para as despesas com o transporte. 

Parte da remuneração do colono ficava em poder do contratante para ressarcimento do 

adiantamento realizado previamente. O sistema de trabalho adotado na fazenda era a parceria. 

o colono ficava responsável por determinados números de pés de café e só poderia se ausentar 

da fazenda após a quitação da dívida com o fazendeiro. 

 Jacob Van Erven faleceu em 1867, por isso, as sociedades, das quais fazia parte 

precisaram de liquidação. A Fazenda Santa Clara foi parte da herança da viúva Josefa de 

Sampaio Van Erven e do seu filho Antonio Van Erven. No ano de 1887, eles constituíram uma 

sociedade agrícola na fazenda, onde Antonio deu prosseguimento aos empreendimentos e 

administração, como aprendera com seu pai e seu padrinho Barão de Nova Friburgo. 

 A fazenda prosperou, se destacou na região e nos anos finais da escravidão, a relação 

de trabalho utilizada chegou a ser citada num congresso agrícola de lavradores de Minas 

Gerais260 como modelo a ser seguido, baseado na importação de madeirenses (a maioria) 

livres, opção encontrada pelos fazendeiros para manter a produção desde os tempos da 

expansão cafeeira. A parceria foi uma das relações de trabalho estabelecidas na complexa fase 

de Metamorfose do trabalho que possibilitou a continuidade da produção com a introdução de 

novas técnicas e maquinários, proporcionando a expansão cafeeira na região. 
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