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Resumo 
O debate sobre o grau de autonomia e a importância de um mercado interno colonial já vem de longa data, talvez 
desde que Caio Prado Júnior publicou suas principais obras, nos anos 1930/40. No início da década de 1990, 
duas teses vinculadas à chamada "Escola do Rio", além de um livro síntese destas contribuições (FRAGOSO & 
FLORENTINO, 2001), propuseram uma significativa mudança na escolha da "lente" com a qual se observava a 
sociedade colonial. A idéia é a de que existia um significativo grau de autonomia da "colônia" frente à metrópole 
no que diz respeito às movimentações mercantis. Em 2001, foi publicado o artigo Mercado Interno Colonial 
e Grau de Autonomia, de Eduardo Mariutti, Luiz Paulo Nogueról e Mário Danielli Neto, o qual colocava o 
problema no centro das atenções. O presente trabalho trata de tentar aprofundar a análise iniciada por Eduardo 
Mariutti, Luiz Paulo Nogueról e Mário Danielli Neto. Isto será feito através de uma breve revisão da literatura 
e com a incorporação de novos exercícios estatísticos a fim de averiguar a importância da Capitania do Rio de 
Janeiro na dinâmica do mercado Atlântico Português. 
Palavras-chave: mercado interno, Rio de Janeiro, açúcar. 

Abstract 
The debate on the degree of autonomy and the importance of a colonial domestic market already comes of 
long date, perhaps since that I fall the Prado Júnior published its main workmanships, in years 1930/40. In the 
beginning of the decade of 1990, two entailed teses to the call "School of the River", beyond a book synthesis 
of these contributions (FRAGOSO & FLORENTINO, 2001), had considered a significant change in the choice 
of the "lens" with which if it observed the colonial society. The idea is of that front to the metropolis existed 
a significant degree of autonomy of the "colony" in that says respect to the mercantile movements. In 2001, 
the article was published colonial domestic market and Degree of autonomy, of Eduardo Mariutti, Luiz Pablo 
Nogueról and Mário Danielli Neto, which placed the problem in the center of the attentions. The present work 
treats to try to deepen the analysis initiated for Eduardo Mariutti, Luiz Pablo Nogueról and Mário Danielli Neto. 
This will be made seen one brief revision of the literature and with the incorporation of new statistical exercises 
in order to inquire the importance of the Captainship of Rio de Janeiro in the dynamics of the Portuguese Atlantic 
market. 
Keywords: domestic market, Rio de Janeiro, sugar. 
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Conversa de surdos 
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Tiago Gil 

O debate sobre o grau de autonomia e a importância de um mercado interno 
colonial já vem de longa data, talvez desde que Caio Prado Júnior publicou suas principais obras, nos 
anos 1930/40. No início da década de 1990, duas teses vinculadas à chamada "Escola do Rio", além de 
um livro síntese destas contribuições1, propuseram uma significativa mudança na escolha da "lente" com 
a qual se observava a sociedade colonial, especialmente sua economia. Polêmica, a proposta implicava 
a idéia de um significativo grau de autonomia da "colônia" frente à metrópole no que diz respeito às 
movimentações mercantis, assumindo, entre outros elementos, a existência de um forte mercado interno e 
de uma significativa acumulação endógena, bases para uma dinâmica interna que não estava à mercê das 
conjunturas exteriores, contrariando boa parte da historiografia clássica sobre o tema. 

Em 2001, foi publicado o artigo Mercado interno colonial e Grau de autonomia, de Eduardo Mariutti, 
Luiz Paulo Nogueról e Mário Danielli Neto, publicado na revista "Estudos Econômicos" vinha mais uma 
vez colocar o problema no centro das atenções. Tratava-se de uma crítica àquela leitura do início dos anos 
1990 que, entre outras coisas, buscava resgatar alguns dos postulados clássicos, apontando discordâncias 
metodológicas e teóricas com a chamada "Escola do Rio". Antes de considerar as observações feitas neste 
artigo, convém lembrar que a sua simples existência é prova da atualidade deste debate no Brasil. Muitos 
problemas e possibilidades ainda estão sendo discutidos, e é exatamente neste terreno que o presente artigo 
pretende se mover, apresentando algumas observações que se consideram oportunas. Foge à intenção deste 
estudo resolver o problema. 

Há algo relevante para entender este debate e que foge completamente à discussão "técnica", ao debate 
sobre problemas históricos e econômicos propriamente dito: o seu caráter retórico. Como disse José Murilo 
de Carvalho: "Na retórica não há como decidir quando é que a 'prova' é suficiente. Sempre se podem aduzir 
argumentos adicionais. Daí a necessidade de repetições, de redundâncias e do uso das figuras de linguagem 
para persuadir o ouvinte ou leitor."2 

Esta parece ser uma das marcas deste debate. As posições dos interlocutores, quase sempre polarizadas 
entre a adesão às interferências externos ou internas, fazem com que sejam valorizadas ou desqualificadas 
determinadas informações, de forma a dar a "vitória" para um dos argumentos. Para além dos argumentos 
teóricos ou empíricos, o debate se movimenta a partir de aspectos discursivos. Não se trata de afirmar a 
falsidade ou "ideologia" dos textos produzidos sobre este assunto. Mas não é possível, como ingenuamente 
se tem feito, negligenciar as tentativas de convencimento utilizadas nestes textos. 

Este texto não pretende esgotar o assunto, apenas apontar alguns aspectos retóricos do debate e, ainda, 
acrescentar alguns dados novos para a polêmica. 

A historiografia: clássicos e inovações 

Prosseguindo com a preocupação de incluir os aspectos retóricos do debate em nossa análise, faremos 
uma rápida apreciação das principais contribuições feitas nesta polêmica. Não procuramos, com isso, esgotar 
o assunto. Na impossibilidade de se estudar tudo sobre todas as obras feitas sobre este tema, trataremos de 
observar algumas das argumentações utilizadas e a forma como estas foram apresentadas. Esta opção faz 
com que agrupemos os historiadores em determinadas "linhas" de raciocínio. Claramente arbitrário, tal 
procedimento é necessário para sistematizar a análise. 

Antes de iniciar esta breve revisão historiográfica, convém explicitar os critérios que se utilizaram para 
organizar a tipologia empregada, quais sejam, as visões dos diferentes autores sobre: o grau de autonomia 
da colônia; a existência/importância de um mercado interno colonial; as formas de integração "externa" 
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com outras metrópoles e colônias (para não se adotar o anacrônico termo "internacional"). 
Nas décadas de 1940 e 1950, principalmente, um grupo de historiadores da Universidade de São 

Paulo produziu alguns dos mais importantes trabalhos sobre a economia colonial. Três pesquisadores, 
particularmente, destacavam-se nesta geração, fosse produzindo ou orientando teses de doutoramento: 
Sérgio Buarque de Holanda, Alfredo Ellis Júnior e Affonso de E. Taunay. Sérgio Buarque foi autor de 
clássicos com Monções e Caminhos e Fronteiras, onde, evidentemente, abordava o tema da economia 
colonial de forma original. Um de seus orientados foi José Roberto do Amaral Lapa, que em 1966 defendeu 
seu doutorado A Bahia e a Carreira da índia. Ellis Júnior e Taunay orientaram, respectivamente O 
Abastecimento da Capitania de Minas, de Mafalda Zemella e O Comércio Português no Rio da Prata, de 
Alice Canabrava. Coube também a Ellis Júnior a obra A Economia Paulista no século XVIII: o ciclo do 
muar, o ciclo do açúcar. 

Interessante notar como estas obras acabaram sendo esquecidas no debate sobre mercado interno, 
ainda que este fosse um dos seus principais objetos. No caso do trabalho de Canabrava, sua abordagem 
vai mais além: atenta para a constituição de laços comerciais que ligavam Buenos Aires e a América Lusa, 
tema que só voltaria a ser abordado décadas depois, nos trabalhos de Moutoukias3 e Alencastro4. Sem negar 
as vinculações ultramarinas dos portos da América Portuguesa, estes trabalhos procuravam dar conta de 
atividades produtivas e comerciais que transcendia em muito a lavoura de exportação. Talvez a forma mais 
acabada desta matriz historiográfica seja o trabalho de Amaral Lapa, não apenas seu clássico sobre a Bahia 
e o comércio com a metrópole e a Ásia, mas uma série de trabalhos posteriores. 

Ainda que sejam contribuições singulares, estes trabalhos apresentam pontos em comum que sugerem 
unidade. Todos eles são feitos a partir de pesquisas de base, ancorados em ampla massa documental. A 
perspectiva diante do material empírico também é semelhante: há grande preocupação de compreender os 
circuitos econômicos regionais e ultramarinos, não apenas dentro do Império luso. Há, também, a admissão 
de acumulação endógena na economia colonial, sem, contudo, que isso signifique capitalismo, mas, antes, 
um arcaísmo. 

Com as feiras de animais de Sorocaba, assinala-se, distintamente, uma significativa etapa na evolução da 
economia e também da sociedade paulista. Os grossos cabedais que nelas se apuram, tendem a suscitar uma 
nova mentalidade da população. [Contudo,] há na figura do tropeiro paulista, como na do curitibano, do rio-
grandense, do correntino, uma dignidade sobranceira e senhoril, aquela mesma dignidade que os antigos 
costumavam atribuir ao ócio mais do que ao negócio. Muitos de seus traços revelam nele a herança, ainda 
bem viva, de tempos passados, inconciliável com a moral capitalista.5 

Algo semelhante se encontra na obra de Alice Canabrava. Quando comenta o destaque de Salvador no 
comércio com o Rio da Prata, salienta que tal se dava "pelo crescimento da indústria açucareira e pela maior 
concentração de capitais na sede da colônia portuguesa."6 Ainda que a autora afirme que os portos brasileiros 
eram "re-exportadores" de manufaturados para o Prata, ela admite a acumulação endógena, sendo que seu 
recorte cronológico vai de 1580 a 1640. Já nesta época, segundo a autora, havia intenso comércio com o 
Prata que incluía São Vicente, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Por sua vez, o mercado de animais 
entre o Prata e São Paulo, passando pelo Viamão (RS) e Curitiba também foi objeto de análise nas obras 
de Sérgio Buarque, Ellis Júnior, Mafalda Zemella e até mesmo na de Roberto Simonsen, sendo que todos 
deram grande importância para esta atividade, que nem poderia ser associada diretamente ao ouro, como 
sugere Sérgio Buarque, já que a principal rota destes animais só teria sido feita na década de 1730. 

Na mesma USP, em 1979, Fernando Novais publicava seu Portugal e Brasil na crise do Antigo 
Sistema Colonial. Tratava-se de uma obra original, ainda que estivesse profundamente mergulhada no 
modelo proposto por outro prestigiado historiador, Caio Prado Júnior. Por trás destas contribuições, havia a 
preocupação clara de explicar a sociedade brasileira e sua economia atual a partir das chagas da colonização. 
Nas palavras do próprio Caio Prado: 

A independência de Portugal com relação ao Brasil não terminará aliás na Independência. Uma parcela apreciável 
de sua riqueza ainda derivará direta ou indiretamente da ex-colônia, seja pelas remessas de seus nacionais ali 
residentes, seja pelo retorno de tantos que fazem fortuna no Brasil. Além disso, o Brasil será ainda, como foi 
sempre no passado, uma 'carreira' para o português. Entre as alternativas que se apresentam a ele quando escolhe 
seu meio de vida, o Brasil tem sempre seu lugar. Se o prefere, chamar-se-á brasileiro, como se chamaria vendeiro 
se preferisse uma venda, ou merceeiro, se fosse para a mercearia. A idéia de 'negócio' ligado à antiga colônia, 
de tão fundas raízes históricas - e e por isso que nos interessa aqui - não sairá mais do espírito do português. 
Notemos ainda que esta intromissão de interesses portugueses no Brasil terá seu papel na evolução política do 
Império.7 
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Há, nesta abordagem, um antagonismo entre "brasileiros" e "portugueses" anacrônico para o período 
colonial. Ainda que houve - e de fato havia - matizes entre os súditos de Sua Majestade, estas não passavam 
por expressões indicativas de nacionalidade, que só teriam sentido a partir do século XIX. Essa observação 
não deixa de ser importante na medida em que nos fala sobre o autor. Esta projeção de antagonismos para 
o período colonial marcou, sem dúvida, a análise de Caio Prado. Mais do que isso, havia uma "missão 
exploradora" portuguesa no Brasil. A colônia existiu para fornecer matéria-prima "...nada mais do que 
isso. E com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que 
não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras."8 Não 
há o menor espaço para o mercado interno, salvo o de gado, numa colônia plenamente subordinada. A 
integração com outros espaços também é colocada de lado, frente ao negócio com a metrópole. Mesmo 
quando admite o contrabando com os territórios espanhóis, ressalta que tal mercado é de "pouca monta, 
desprezível mesmo." 

Como filha de seu tempo, a obra de Caio prado não era neutra. Uma variedade de nacionalismo 
fica explícita num famoso trecho: "veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, 
tabaco, alguns outro gêneros...". Aqui o autor usa um recurso retórico para identificar-se com seu leitor, e 
a ambos, como brasileiros. E este não é o único recurso retórico utilizado pelo autor. Neste mesmo trecho, 
encontramos um pleonasmo bastante sugestivo, quando o autor falar que a economia brasileira teria um 
"objetivo exterior, voltado para fora do país". Fica reforçada a idéia de subordinação. Há, evidentemente, um 
engajamento mas oculto numa narrativa que procurava explicar toda uma sociedade (ao longo de séculos) 
ignorando importantes elementos de sua constituição. "Nada mais do que isso". Era preciso introduzir uma 
frase destas para impor a omissão. Percebemos o quanto de retórico há nestes trabalhos. O conhecimento 
não se reproduz apenas por argumentos, mas também por formas. 

Ainda que Formação do Brasil contemporâneo tenha sido publicado apenas três anos antes de 
Monções, de Sérgio Buarque, as duas obras apresentam um universo completamente distinto. No mesmo 
ano da obra de Caio Prado, Alice Canabrava publicava seu clássico sobre o comércio com o Rio da Prata, 
que não parecia nem um pouco desprezível, aos olhos da autora. É chocante a falta de diálogo entre as 
duas correntes. Publicando em 1956 seu Caminhos e Fronteiras, Sérgio Buarque seguia sem incorporar a 
visão de Caio Prado, nem ao menos dialogar com ela. E Fernando Novais, muitos anos depois, tampouco 
dialoga ou considera os trabalhos de toda aquela geração. Ainda que ambos falassem sobre a América 
Lusa no período colonial, dois mundos diferentes eram apresentados. Assim, parece existir uma corrente 
teórica que, perpassando a obra de Caio Prado, Celso Furtado e Fernando Novais, deu pouca importância 
ao mercado interno. 

Por seu turno, Novais produz um refinado aprofundamento da matriz de Caio Prado. O capítulo 1, sobre 
a política de neutralidade lusa, dava o contexto para a inserção dos excedentes coloniais no capitalismo 
comercial inglês: Portugal, fragilizado,'não tinha alternativas. Esta idéia, indicada por Caio Prado ao longo 
de sua obra, é reconstruída com amplo material empírico por Novais. Abria terreno para o capítulo 2, onde 
um constructo teórico dava vida nova ao pensamento contido na Formação do Brasil Contemporâneo-, o 
monopólio dos mercadores da metrópole impedia a reprodução de um mercado interno. O esquema estava 
tão concatenado que limitava a incorporação de variáveis, impedindo a complexificação da análise9. 

Já nos anos 1980, na Universidade Federal Fluminense, uma série de pesquisas trouxeram novos 
elementos para o debate. Investindo fortemente em estudos regionais, feitos a partir do uso de ampla 
base documental. Este grupo de historiadores obteve respostas originais para velhos problemas, tendo 
em professores como Ciro Cardoso e Maria Ieda Linhares, seus principais orientadores. Dentre estas 
contribuições, podemos incluir Homens de Grossa Aventura, de João Fragoso, Em Costas Negras, de 
Manolo Florentino, A Colônia em Movimento, de Sheila Faria e Morfologia da Escassez, de Francisco 
Carlos Teixeira da Silva. O livro Arcaísmo como Projeto, de Fragoso e Florentino, síntese das teses de 
doutorado dos autores, acabou se tomando a principal inovação no que diz respeito ao debate. Trazendo 
uma grande quantidade de novos dados, reunidos sob uma nova interpretação, esta obra colocava em xeque 
muitas das contribuições anteriores, entre as quais, as citadas obras de Caio Prado e Fernando Novais, 
ainda que assumissem alguns de seus postulados, como a idéia de que para explicar a economia colonial era 
necessário compreender a sociedade portuguesa de Antigo Regime. 

A idéia principal de O Arcaísmo é a de que havia um ideal aristocratizante como "projeto" da sociedade 
lusa. Esta noção casaria perfeitamente com a idéia de um mercado interno colonial: "...a estrutura de 
produção colonial gera os seus mercados de homens e alimentos, o que, por sua vez, viabiliza a aparição de 
circuitos internos de acumulação para além das trocas com a Europa,"UI O sistema se reproduziria baseado 
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na oferta elástica de escravos, alimentos e terras a custos muitos baixos (modelo análogo ao desenvolvido 
por Celso Furtado). A baixa circulação de numerário e a conseqüente escassez na oferta de crédito criaram 
condições para a preeminência dos grandes mercadores, que representavam a "verdadeira elite colonial": 

Uma economia assim estruturada, marcada pelo controle interno de fatores de produção baratos, ensejará a 
possibilidade de uma relativa autonomia das flutuações coloniais frente às do mercado internacional. (...) a 
consecução do projeto colonizador, mais do que criar um sistema monocultor e exportador, visava reproduzir 
em continuidade (i.e., no tempo) uma hierarquia altamente diferenciada. Por se tratar de estratificação assentada 
no escravismo, sua viabilização tinha por pressuposto a própria reprodução das relações de poder: afinal, eram 
mecanismos extra-econômicos os vetores que impeliam o cativo ao trabalho." 

Verifica-se, logo, uma grande diferença nas perspectivas de análise do mercado interno colonial. Com 
isso, pode-se apontar a existência de pelo menos três distintas correntes historiográficas no que diz respeito 
ao mercado interno, ao grau de autonomia e às formas de integração "externa" da economia colonial da 
América Portuguesa. Todavia, importa lembrar que trata-se de uma tipologia e, como tal, menos interessante 
que uma análise pormenorizada de cada autor, ainda que muito útil para a compreensão das correntes 
historiográficas. Há, sem dúvida, muitas matizes que não foram exploradas. E relevante lembrar que muitos 
trabalhos não se enquadram exatamente dentro destas três "correntes" que foram apontadas, o que faz 
ressaltar a idéia de que é na pluralidade de interpretações que o debate deve ocorrer, e não numa suposta 
dicotomia entre "Escola de São Paulo" versus "Escola do Rio". Como se pôde verificar, há em São Paulo, 
pelos menos, duas correntes que se desenvolveram quase que paralelamente (uma vinculada ao grupo de 
Sérgio Buarque e outra, que tem em Caio Prado seu "fundador"). 

Há uma série de outras contribuições que não poderão ser tratadas aqui, mas que merecem menção, 
por se colocarem nos interstícios deste debate. Poderíamos citar os trabalhos de Charles Boxer, John 
Monteiro, Kenneth Maxwell, Stuart Schwartz, Dauril Alden, Larissa Brown e Rae Flory. Sua menção é 
relevante não apenas por tratarem destes temas, mas também pelo fato de que muitos dos brasilianistas 
não aceitavam filiações tão explícitas àquelas correntes. Talvez seja válido pensar numa historiografia 
brasilianista sobre o período colonial, se encontra pontos de convergência entre estes autores, além da 
intensa pesquisa documental e do rigor metodológico que lhes é peculiar. A simples existência desta 
diversidade de abordagens e interpretações, e a sua desigual aceitação, demonstra o quanto o debate se 
mantém e se reforça em termos retóricos. Mais do que a assunção da diversidade, é a luta pela hegemonia 
que caracteriza esta polêmica. 

O início do século XXI testemunhou uma série de novos trabalhos que se envolviam nesta seara. 
Todos estes novos trabalhos lançaram mão de ampla pesquisa documental, além de diluírem seu campo de 
análise, incorporando muito os chamados aspectos "extra-econômicos". Mas o que mais chama a atenção 
nestas novas pesquisas é o não apego ao "dilema" entre fatores externos e internos e a compreensão de 
que a análise do passado colonial da América Lusa passa pela articulação profunda destas perspectivas, 
"superando assim a falsa dicotomia entre fatores internos e externos que durante um bom tempo marcou 
nossa historiografia".12 

O trabalho mais marcante, neste sentido, é o de Antônio Carlos Jucá de Sampaio. Em Na Encruzilhada 
do Império13, o autor se detém sobre a economia da Capitania do Rio de Janeiro no período de um século, 
entre 1650 e 1750, dando especial atenção às conjunturas que marcam este recorte. Seu trabalho acaba 
identificando duas conjunturas bem distintas, uma na segunda metade do XVII e outra na primeira metade 
do XVIII. O autor identifica o surgimento do grupo de negociantes de grosso trato no início da década de 
1690. Este grupo já teria algum destaque, diante dos negociantes lisboetas, bahianos e pernambucanos, já 
nestes últimos anos do XVII, ainda que somente no XVIII se tornaria o principal corpo de comércio na 
colônia, se não o maior do Império. 

Há uma série de novos trabalhos que procuram superar esta dicotomia, a maior parte dos quais, 
pensando na projeção ultramarina da economia interna colonial, não se reduzindo ao comércio com a 
metrópole. Pode-se citar, apenas para mencionar, algumas destas recentes contribuições. Estancieiros, 
lavradores e Comerciantes na Constituição da Extremadura Portuguesa na América, de Helen Osório14, 
procura entender os laços comerciais entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul entre 1730 e 1830. 
Na dissertação O Continente do Rio Grande de São Pedro: os homens, suas redes de relações e suas 
mercadorias semoventes (1727-1763), Martha Hameister15 estuda os negociantes de gado, tendo em conta 
suas redes de relacionamento, inclusive ultramarinas. O trabalho de Silvana Godoy16, Itu e Araritaguaba na 
Rota das Monções, procura entender o mercado de abastecimento do Mato Grosso e as inserções atlânticas 
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dos mercadores desta rota, entre 1718-1838. Analisando o comércio de contrabando entre o Rio da Prata e 
0 Rio Grande do Sul, há Infiéis Transgressores, de Tiago Gil17, no período compreendido entre 1750-1810. 
O Azul Fluminense, de Fábio Pesavento18, procura entender a produção de anil e o comércio de exportação 
do Rio de Janeiro, entre 1749 e 1818. A dissertação de Alexandre Ribeiro, O tráfico atlântico de escravos 
e a praça mercantil de Salvador, dedica-se à atuação dos negociantes de grosso trato bahianos, entre 1680 
e 1830'9. 

Além destes trabalhos individuais, há a obra coletiva O Antigo Regime nos Trópicos, que reúne 
estudos dentro desta perspectiva. Destacam-se os artigos de Roquinaldo Ferreira, Dinâmica do comércio 
intracolonial: gerebitas, panos asiáticos e guerra no tráfico angolano de escravos (século XVIII) e o texto 
de Luís Frederico Dias Antunes, Têxteis e metais preciosos: novos vínculos do comércio indo-brasileiro 
(1808-1820). Não deixa de ser significativo o fato de o livro ter sido dedicado à Amaral Lapa e Charles 
Boxer.20 

Sobre a continuidade do debate 

Recentemente, um artigo veio acalorar a polêmica. A contribuição de Mariutti, Nogueról e Danielli 
visava desafiar as propostas de Fragoso e Florentino, o que já ficava claro pelo título do artigo, Mercado 
Interno Colonial e Grau de Autonomia: críticas às Propostas de João Luís Fragoso e Manolo Florentino. 
Em síntese, o artigo apresentava cálculos e interpretações de dados que procuram questionar a introversão 
da economia colonial, além de discordar dos recortes, da análise historiográfica e da existência de um 
mercado interno colonial. 

Procurar-se-á, a partir de agora, dialogar com este artigo. O primeiro ponto que será abordado são as 
críticas à discussão historiográfica de Fragoso e Florentino feitas pelos autores. O artigo aponta que a revisão 
feita em O Arcaísmo é "caricata", já que seus autores fazem uma "generalização abusiva e deformadora 
das interpretações originais", afirmando uma "suposta" continuidade das principais características da 
sociedade colonial até 1840 ou mais. Mariutti, Nogueról e Danielli afirmam que a historiografia não faz 
semelhante avaliação, apontando momentos das obras de Caio Prado e Fernando Novais onde é trabalhada 
a periodização. 

Observando a colocação acima, tende-se a dar razão ao que é proposto neste artigo. O problema é 
que a discussão sobre as continuidades coloniais está muito longe de ser o principal ponto de "diálogo" 
entre os clássicos e os autores de O Arcaísmo como Projeto. As questões mais importantes que foram 
abordadas na revisão feita neste livro foram: a pouca importância dada ao mercado interno (quando não, o 
total desprezo) e à possibilidade de acumulação endógena; a idéia de subordinação econômica colonial à 
metrópole; o significado do tráfico atlântico de escravos e sua relação com as estruturas econômico-sociais 
africanas. A discussão de o quanto os clássicos estiveram preocupados com a historicidade e a periodização 
nos demandaria uma exegese do texto que nos remeteria necessariamente ao campo da retórica que, como 
já se falou, contribuiria para reproduzir uma polêmica na qual nunca haveria argumentos suficientes. 
Desta forma, não trataremos deste problema. O próprio texto de Mariutti, Nogueról e Danielli afirma que 
a presença de uma "complexa interação entre ruptura e continuidade" na obra de Caio Prado era "sutil 
- quase nas entrelinhas", dando grande margem para a polêmica. 

O fato de O Arcaísmo ter como recorte um período para além de 1808 (considerado um momento 
de ruptura para os autores do artigo, como será visto) não invalida as conclusões tiradas por Fragoso e 
Florentino em sua avaliação dos clássicos. Caio Prado, Femando Novais, Celso Furtado, Jacob Gorender e 
Ciro Cardoso mantém, de fato, algumas posições comuns, o que é ressaltado em O Arcaísmo. Entretanto, o 
livro também aponta as diferenças e matizes entre estes autores (individualizando-os) especialmente quando 
fala de suas posições sobre o grau de autonomia, a possibilidade de acumulação endógenas e o significado 
do tráfico de escravos, pontos de radicais divergências entre os autores citados. O simples fato de que os 
modelos explicativos existentes não dão conta da realidade observada, segundo Fragoso e Florentino, seja 
no período entre 1790 e 1808, já seria motivo suficiente para indagar o quanto estavam certos os clássicos 
sobre o tema. Neste sentido, os três autores não apresentam motivos razoáveis para a se rejeitar a revisão 
feita por Fragoso e Florentino. 

Outro elemento presente no texto de Mariutti, Nogueról e Damelli é a idéia, bastante difundida, de 
que haveria uma oposição entre uma "Escola Paulista" versus a "Escola do Rio". Esta noção está presente 
em boa parte do texto. Para reforçar a unidade "paulista", os autores acabam fazendo algumas citações de 
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vários autores, como Alice Canabrava e Maria Schõrer Petrone, que curiosamente realizaram trabalhos que 
tratavam de mercado interno e que não se alinhavam com as propostas de Caio Prado e Fernando Novais, 
defendidas pelos autores do artigo. Como foi sugerido na avaliação do debate feita no presente artigo, não 
há como se falar em uma "Escola Paulista", na medida em que havia pelo menos duas grandes escolas 
explicativas da economia e sociedade colonial. Esta tendência de "regionalizar" o debate só contribui para 
empobrecê-lo. Neste sentido, deve-se observar o cuidado de Fragoso e Florentino, ao identificar uma "escola 
do sentido da colonização", para designar Caio Prado e aqueles que vieram refinar seus argumentos. 

Ao lembrar este cuidado dos autores de O Arcaísmo como Projeto, deve-se apontar logo uma de suas 
deficiências nesta obra: é total a ausência de autores como Alice Canabrava, Sérgio Buarque, Alfredo Ellis 
Júnior e, especialmente, José Roberto do Amaral Lapa naquela discussão historiográfica. Como se viu, 
tais autores já tinham uma concepção bastante avançada e coerente da economia colonial, sendo que sua 
ausência na avaliação do debate em O Arcaísmo é bastante questionável. Argumentar pela escolha dos 
modelos que tiveram maior disseminação não parece ser uma boa justificativa: a própria forma como os 
trabalhos daquela geração acabaram sendo deixados de lado, em detrimento da chamada "escola do sentido 
da colonização" parece ser um interessante objeto de estudo e O Arcaísmo acabou contribuindo, em parte, 
para aumentar este problema. 

Outra das críticas feitas pelo artigo de Mariutti, Nogueról e Damelli ao trabalho de Fragoso e Florentino 
é ao recorte cronológico escolhido por aqueles autores. A crítica se baseia na falta de representatividade do 
período proposto: uma conjuntura cheia de momentos atípicos. É difícil saber o que realmente é um período 
típico ou representativo. Rupturas e conjunturas fazem parte do processo histórico e dentro dele que devem 
ser consideradas, e não como aberrações deformadoras. De qualquer forma, ainda que esta observação 
fosse pertinente, em O Arcaísmo como Projeto encontramos razões satisfatórias para aceitar o recorte como 
válido. Mais do que isso, trata-se de um momento "possível" dentro da história da América Lusa. 

Há algo de curioso no texto de Mariutti, Nogueról e Danielli. Por um lado, afirma a não representatividade 
do período para invalidar as conclusões de Fragoso e Florentino, relativas à introversão da economia 
colonial, já que estas se verificariam em condições especiais. Por outro, utiliza este mesmo recorte para 
mostrar, com novos dados, a extroversão desta economia. Seguindo o raciocínio de Nogueról, Mariutti e 
Danielli, a dependência estrutural da economia colonial seria comprovada em um período excepcional e 
não representativo! 

Seguindo a obra de Caio Prado e Novais, os autores propõem o ano de 1808, quando da vinda da 
família Real para o Brasil, como um momento de ruptura. Isso se daria em virtude do fim daquilo que 
Mariutti, Nogueról e Danielli chamam de "exclusivo metropolitano", considerado por eles como o principal 
mecanismo do sistema colonial. Neste sentido, importa argumentar que não apenas os trabalhos de Fragoso 
e Florentino questionam a existência deste "mecanismo", mas igualmente as contribuições de Sampaio21 e 
Curto22, tendo como pano de fundo recortes que chegam ao século XVII, colocam em xeque tal noção. Não 
há dúvida de que a vinda da família Real para o Brasil provocou transformações, mas estas precisam ser 
devidamente matizadas, para evitar-se o risco de uma análise demasiadamente factual. 

O recorte proposto por Fragoso e Florentino parece ser adequado para o problema em questão, não 
por ser um período típico (e idealizado) da economia colonial. Tratava-se de um momento particular, com 
conjunturas peculiares. Todavia, este momento também estava perpassado por características estruturais da 
economia colonial, como foram ditas pelos autores de O Arcaísmo: a hegemonia do trabalho escravo e a 
presença daplantation com vistas à exportação. E é com este mesmo recorte que o presente artigo pretende 
oferecer mais um tijolo para a construção do conhecimento histórico. 

Alguns dados novos 

Serão apresentados agora alguns dados pertinentes para o estudo do mercado interno colonial. 
Importante que se faça um breve comentário sobre as variáveis e as fontes utilizadas. Neste trabalho 
empregou-se a mesma fonte dos dados23, o mesmo período (1796 a 1811), e a mesma medida de peso 
(arroba) trabalhada por Fragoso & Florentino24 e Mariutti, Noguerol e Danieli25. Este estudo serviu-se da 
mesma variável, qual seja, o preço de exportação, da arroba, do açúcar branco do Rio de Janeiro (P^), da 
Bahia (PBA), de Pernambuco (Pp£), o preço médio nacional (PlVAC), além do preço internacional P ). 

Sempre que possível é interessante incorporar na análise outras variáveis a fim de tentar obter um 
resultado mais robusto. Neste estudo, comprovar uma provável importância, ou não, do mercado interno 
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colonial fluminense na dinâmica do mercado atlântico português. Assim, usou-se a quantidade exportada, 
em arrobas, do açúcar branco do Rio de Janeiro (QRJ), e a média brasileira (QNAC). Com isto, pode-se realizar 
uma investigação sobre, por exemplo, a relação entre a quantidade de açúcar branco produzido no Rio de 
Janeiro e o seu preço internacional. 

Uma fonte dos preços do mercado interno fluminense no período estudado está no trabalho realizado 
por Johnson Jr.26. Com base neste, incorporou-se o preço da arroba do açúcar branco do mercado interno 
fluminense (PJRJ) a fim de se obter não o preço de exportação do açúcar, mas sim o preço deste no mercado 
do Rio de Janeiro. Esta variável permite ter uma idéia mais próxima do preço praticado no "dia-a-dia" 
colonial fluminense. Todas as variáveis estão em logaritmo natural (LN) a fim de facilitar a interpretação 
dos resultados. Os dados estão resumidos nas figuras 1 abaixo: 

Figura 1 - Preço e quantidade de exportação (e interno) do açúcar branco em logaritmo 
natural 
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Análise dos Dados 

Importante que se faça, além da revisão bibliográfica, um estudo sobre as evidências empíricas (dados). 
Mesmo que de maneira introdutória, o auxílio econométrico (cliometria)27 serve como uma ferramenta que 
pode contribuir na ilustração, ou eventual comprovação de hipóteses a priori. Assim, as estimativas têm 
caráter unicamente demonstrativo e, portanto, devem ser vistas como um indicador. A elaboração das 
equações a serem estimadas teve, como marco referencial, os fatos vislumbrados na bibliografia citada. 
Visto as fontes e as variáveis utilizadas, pode-se iniciar a análise dos dados28. 

O objetivo deste trabalho, como já dito, é analisar a possível autonomia do mercado colonial 
fluminense. Para tal, pretende-se ampliar a análise realizada por Mariutti, Noguerol e Danielli. Com isto, 
pode-se expandir os subsídios para o aprofundamento do debate. Deve ficar nítido que estes exercícios 
estatísticos auxiliam na investigação sobre a existência, ou não, de uma autonomia do mercado colonial 
fluminense frente aos movimentos internacionais, não provando ou refutando uma ou outra interpretação 
desta dinâmica. 

O primeiro exercício realizado foi o de verificar a correlação entre a quantidade de açúcar branco 
exportado do Rio de Janeiro (g w ) , o seu preço de exportação (Pp¡) e do mercado interno (PJR) com as 
demais variáveis encontradas. O coeficiente de correlação29(Y) mede, entre - 1 e +1, a sistência de uma 
relação entre as variáveis. Por exemplo, se Y for de -0,90 diz-se que esta: uma correlação negativa e forte 
entre duas variáveis (xey , por exemplo). Já se ela for 0,40, esta é positiva e baixa. Se for igual a 1 ou - 1 a 
correlação é perfeita positiva ou negativamente, respectivamente. Os resultados, para os dados encontrados 
na documentação consultada, estão no quadro 1. 

Quadro 1 - Correlação entre as variáveis empregadas 

qr, PB, PJR, 
PJ„, 0,36 0,74 1 
PD4 0,34 0,94 0,81 
p 0,08 0,72 0,45 
p IM r̂ 0,43 0,82 0,86 
P« 0,45 0,91 0,73 
P„, 0,56 1 0,74 

0,96 0,54 0,37 

qr, 1 0,56 0,36 

Primeiramente, percebe-se que a correlação entre o preço de exportação do açúcar branco do Rio de 
Janeiro (P^) com os preços de exportação do açúcar branco de outras Capitanias, nacional e internacional 
permanece semelhante com a encontrada por Mariutti, Noguerol e Danielli. Contudo, quando se observa 
a correlação das variáveis encontradas com a quantidade exportada de açúcar branco do Rio de Janeiro 
(Qxj) e com o preço do açúcar branco no mercado interno fluminense (PJR) os resultados mostram um 
movimento particular. Por exemplo, a correlação entre Q com o preço de exportação do açúcar branco 
baiano (PB4), pernambucano (PpE), nacional (PV4C) e PJR/ mostra-se baixa (menor que 0,50). Percebam, que 
com o preço internacional (P/lVr), é ainda menor (0,08). Estes resultados sugerem uma baixa relação entre 
QriQ as demais variáveis, a exceção da quantidade nacional de açúcar branco exportada (QYAC) e PRf Isto 
sugere uma possível autonomia entre preço e quantidade de açúcar branco exportado do Rio de Janeiro, não 
só com o mercado nacional, mas também, e principalmente, com P Por outro lado, a correlação entre 
Q/VACe Qrj é alta o que sugere uma forte interdependência. 

Já a correlação entre PJRJ com P PpE, PV4C, é alta (acima de 0,50), porém com P /V7é baixa (0,45), 
resultado que difere do encontrado entre P e P (0,72). Naturalmente a correlação entre PJ e (0,37) 
e entre PJ e Q (0,36) é baixa. Isto pode ser explicado devido ao fato de PJRJrefletir o preço do mercado 
interno e não o de exportação (P ) o qual os produtores fluminenses, provavelmente, se baseavam para 
produzir. 

o preço internacional. Isto pode sugerir que existia uma integração maior entre as Capitanias com o 
Rio de Janeiro do que entre esta Capitania e o mercado atlântico português. A fim de tentar ver esta relação 
com maior "precisão", estruturou-se as seguintes equações a fim de estimá-las. 
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+ 1) 
QRJI é a quantidade fluminense de açúcar branco exportado no período corrente, PINT é o preço 

internacional do açúcar branco no período passado, PINT, ,é o preço internacional do açúcar branco dois 
per íodos defasado e s t é o erro estocástico (aquilo que não é "expl icado" pelo modelo) . C o m (1), tenta-se 
se observar qual é o " impacto" do preço internacional do açúcar branco na exportação do m e s m o produto 
fluminense. 

O objetivo de se estimar (1) é a de verificar a possível importância do preço internacional nas 
exportações fluminenses do açúcar branco. Com isto, tem-se uma aproximação da relação entre o mercado 
fluminense e os fluxos internacionais. 

Repare que o preço internacional do açúcar branco está defasado em um período. Isto pode ser 
explicado pelo tempo em que o produtor obtém a informação e o início (e término) da produção, o chamado 
"período de gestação". 

Interessante notar que o preço internacional pode reverberar no mercado fluminense de açúcar branco 
não só do ano anterior, mas em dois ou mais anos precedentes59. O mesmo procedimento foi realizado com 
a equação (2). 

QNACT « +P,P,NT,-l + P2PLNT-2 + £0 (2) 
QNAO é a quantidade nacional de açúcar branco exportado no período corrente, P l é o preço 

internacional do açúcar branco no período passado, P é o preço internacional do açúcar branco dois 
períodos defasado e st é o erro estocástico. 

Importante destacar que como os dados estão em logaritmos naturais, os coeficientes (P's) representam 
as elasticidades das variáveis independentes. Por exemplo, em (1) P, é a elasticidade do preço do açúcar 
branco internacional. Logo, a interpretação de (1) é a seguinte: se Q aumentar em 1%, quanto % o preço 
do açúcar branco internacional precedente (P[NTt,) se modifica? 

O obj etivo de se estimar as equações (1) e (2) é tentar mostrar a provável importância, ou não, da dinâmica 
fluminense dentro do conjunto atlântico português e nacional. Mas, quais as possíveis condicionantes do 
preço internacional do açúcar branco na exportação de açúcar branco fluminense assim como com o preço 
do mercado interno do açúcar branco no Rio de Janeiro? Com este objetivo que se construiu (3). 

PJNTL é o preço internacional do açúcar branco no período atual, QRJI Í , é a exportação de açúcar branco 
fluminense precedente e PJ^^é o preço de exportação fluminense do açúcar branco precedente. Com (3), 
pode-se tentar investigar o impacto do preço internacional nas exportações fluminense, assim como no 
preço interno fluminense. Com o mesmo propósito, estimou-se a equação (4). 

P/XT ; | é o preço internacional do açúcar branco no período atual, QNAC,.xé a exportação de açúcar 
branco nacional precedente e QNAC,2é o seu preço precedente. Os resultados das equações estão no quadro 
2 abaixo. 
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Quadro 2 - Resultado das estimações 
Variáveis Equação (1) Equação (2) Equação (3) Equação(4) 

Constante (Y) -30,37 -23,49 5,08* 3,05* 

Q RJ 1-1 — — 0,06** — 

Qrji 
— — 

QnaCi-1 — — — 0,06*** 

PKJ — — — — 

P NACt-l — — — 0,55* 
P INTt-t 2,04*** 2,38** — — 

P I NT 1-2 3,26*** 2 22*** 

— — 0,30*** — 

R2 ajustado 0,12 0,23 0,56 0,41 

* Significativo em 1%, ** Significativo em 5%, *** Significativo em 10%. 

O resultado tanto da equação (1) como a (2) confirma o pequeno impacto do preço internacional 
de açúcar branco sobre as exportações fluminense e brasileira, visto o coeficiente de ajuste31 (R2) de 
(2) 12% e de (3) 23%. Além disto, para um aumento de 1% nas exportações fluminenses, levam a um 
aumento de aproximadamente 2% no preço internacional precedente, ou, para um aumento de 2% no preço 
internacional em 1796, por exemplo, a produção do ano seguinte, 1797, elevar-se-ia em 1%. Assim, se 
o preço internacional tivesse impacto na produção de açúcar branco, como se esperaria num modelo de 
"dependência" externa, era de se acreditar que a produção subisse mais do que 1%. 

Quando se analisa o resultado do coeficiente de PJRJt, em (3) percebe-se que para um aumento de 
1% no preço internacional, PJRM; cleva-sc apenas 0,30% e as exportações fluminenses elevam-se somente 
0,06%. O resultado de (4) aponta no mesmo sentido, isto é, pequeno impacto do preço internacional sobre 
as exportações de açúcar branco brasileiro e seu preço de exportação. Portanto, parece que existe uma 
influência maior das exportações de açúcar branco brasileiro e fluminense no preço internacional do mesmo 
produto do que o contrário. Isto é reforçado quando se observa o R2 de (3) 56% e de (4) 41 %. O argumento de 
uma possível autonomia do mercado colonial fluminense com relação ao mercado internacional é reforçado 
com estes resultados, porém não se esgota com este exercício. 

Parece que no momento de produzir, o produtor estava mais preocupado com o que acontecia "debaixo 
de seus pés" (preço de exportação do Rio de Janeiro) do que com movimentos internacionais, não que estes 
não influenciassem as exportações nacionais e fluminenses. Porém, a gap entre informações internacionais 
do mercado de açúcar e a sua reverberação no mercado brasileiro, parece demorar mais tempo (conforme 
se nota com os resultados de (1) e (2)). 

Conclusão 

Primeiramente, cabe apontar algo que foi sugerido ao longo do texto: o caráter retórico do debate. Parece 
claro que, muito mais do que a partir de argumentos, o debate se reproduz através de instrumentos retóricos. 
Tal ponto, contudo, foi apenas tangenciado e merece maiores estudos. Outro ponto que mereceria atenção, 
mas que não foi tratado aqui, são as filiações acadêmicas como forma de reprodução e manutenção de 
idéias. Uma investigação destes problemas poderia contribuir para compreensão de algumas continuidades 
no pensamento social brasileiro. 

Sobre a discussão historiográfica, percebeu-se a importância de incluir a geração de Sérgio Buarque 
e outros investigadores da USP, dos anos 1940/50 no debate sobre mercado interno colonial. Esta inclusão 
significa uma complexificação desta polêmica, superando a falsa oposição "Escola Paulista" versus "Escola 
do Rio". Neste mesmo sentido, foram apontadas discordâncias em relação às críticas feitas por Mariutti, 
Nogueról e Danieli ao trabalho de Fragoso e Florentino. Ainda assim, este último não realiza nenhuma 
discussão com os trabalhos da geração de Sérgio Buarque. 

0 debate sobre periodização também precisa ser mais apurado. Os marcos apontados por Fragoso e 
Florentino parecem adequados, ainda que a crítica de Mariutti, Nogueról e Danieli venha apontar a falta de 
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representatividade do período considerado por estes autores. Esta observação, bastante compreensível em 
um debate tão acirrado, esbarra num problema teórico: existe um "tempo" que seja mais representativo do 
que outro? Quais seriam os critérios adequados para esta definição? 

Os resultados dos testes estatísticos aqui apresentados - além da incorporação de novas variáveis -
sugerem a necessidade de uma nova interpretação sobre o grau da autonomia do mercado colonial fluminense 
com relação ao mercado internacional. Estes exercícios não esgotam o debate, apenas incorporam novos 
resultados. Este poderia ser aprofundado com a incorporação de novas variáveis (como o café) e modificando 
(ampliando, por exemplo) o período de análise. 
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