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BRASIL E AMÉRICAS NO SÉCULO XIX 

 

A Indústria Escravista no Oitocentos: o caso das fábricas do Rio de Janeiro 

(1808-1850)1 

The Slave Industry in the first half of the 19th century: the case of the factories of Rio de 

Janeiro (1808-1850) 

 

Matheus Sinder2 

 

RESUMO: O mundo da era das revoluções no século XIX via o surgimento das primeiras fábricas não 

apenas na Grã-Bretanha, Estados Unidos e França, mas também no Brasil. Desde a publicação de um Alvará 

régio em razão da migração da Corte para o Rio de Janeiro em 1808 o número de estabelecimentos fabris 

se multiplicou. Acompanhando as transformações produtivas da modernidade capitalista a cidade do Rio 

de Janeiro se configurou enquanto a “grande oficina do Brasil” produzindo bens manufaturados dos mais 

diversos setores. Inserida em uma sociedade escravista, essa indústria se formou tendo seus principais 

aspectos: trabalho, capital, tecnologia e consumo de suas mercadorias relacionadas diretamente ás 

dinâmicas do escravismo. 

Palavras-chave: Indústria. Escravidão. Fábricas. 

 

ABSTRACT: The world of the era of revolutions in the nineteenth century saw the emergence of the first 

factories not only in Great Britain, the United States, and France, but also in Brazil. Since the publication 

of a Royal Charter due to the migration of the Court to Rio de Janeiro in 1808, the number of industrial 

establishments has multiplied. Following the productive transformations of capitalist modernity, the city of 

Rio de Janeiro was configured as the “great workshop of Brazil” producing manufactured goods from the 

most diverse sectors. Inserted in a slave society, this industry was formed having its main aspects: work, 

capital, technology and consumption of its goods directly related to the dynamics of slavery. 
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Introdução 

 O presente artigo pretende apresentar uma discussão sobre a indústria fabril no 

Brasil e sua relação com a escravidão. A partir do alvará régio de Dom João VI que liberou 

o estabelecimento de manufaturas em terras brasílicas somando-se aos novos ventos que 

a revolução industrial trazia na Grã-Bretanha, as fábricas, primeiramente no período 

joanino e depois no decorrer do Império, adquiriram um novo destaque. Compreender as 

dinâmicas e possibilidades dessa indústria em uma sociedade escravista é nosso principal 

objetivo. 

 Para isso, é necessário recolocar as antigas discussões sobre a industrialização 

brasileira e a indústria fluminense à luz dos seus principais problemas e desafios. Mais 

especificamente, trata-se de conjugar e entender esse processo de multiplicação fabril no 

Rio de Janeiro dialogando com as novas perspectivas que apontam para a expansão da 

escravidão no período. 

 Mais recentemente alguns trabalhos abordaram estudos de caso sobre essa 

indústria fabril. Como por exemplo, o trabalho de Mario Danielli Neto (NETO, 2006) 

sobre a fábrica de ferro de Ipanema em São Paulo. A dissertação de mestrado de Beatriz 

Piva Momesso investigando da Fundição da Ponta d’ Areia pertencente a Irineu 

Evangelista de Souza (MOMESSO, 2007). E Silvana Andrade e sua pesquisa sobre a 

Fábrica de Todos os Santos no sul da Bahia (SANTOS, 2020). 

 Apesar dos inúmeros êxitos desses trabalhos eles ainda analisam as fábricas 

descoladas de um processo mais amplo de surgimento da indústria no país. Nosso objetivo 

é demonstrar como esse período da indústria brasileira está inserido dentro de um 

processo mais amplo de desenvolvimento industrial e como encontra na escravidão sua 

principal especificidade. 

 Na primeira parte buscaremos reviver os férteis debates dos anos 1970 e 1980 

sobre a industrialização brasileira. Na segunda parte vamos discutir o emprego de termos 

como fábrica indústria e manufatura para a realidade econômica brasileira no século XIX. 

Por fim, exploraremos os resultados de pesquisa empírica que nos apontam para os fatos 

fundamentais que constituem o que estamos chamando de Indústria Escravista.  
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1 ) A indústria e a industrialização no Brasil em perspectiva 

 

 Em busca de fornecer uma interpretação para os conflitos e problemas do presente, 

inúmeros trabalhos construíram uma história da indústria que a retirou de seu próprio 

processo histórico através da imposição de análises que consideravam a industrialização 

do país enquanto um fato inexorável desde os primeiros tempos de sua formação e que 

vinha sendo constantemente impedido. Nessa visão, a industrialização seria nosso 

destino, porém retardado por forças do atraso. Podemos observar isso no próprio título do 

brilhante trabalho de Nícia Vilella Luz: A Luta pela Industrialização do Brasil (LUZ, 

1978). A autora enxerga um antagonismo entre o setor agrícola e o setor industrial da 

economia brasileira marcada profundamente ainda por práticas mercantilistas. A 

permanência de ideias mercantilistas, os tratados de comércio com a Grã-Bretanha e a 

oposição dos plantadores contra a indústria teriam impedido a expansão industrial 

brasileira. Luz destaca que “não se efetuava a industrialização de um país a partir de um 

simples decreto concedendo liberdade econômica.” (LUZ, 1978, p. 21). Sônia Regina de 

Mendonça nesse mesmo sentido destaca que o impulso industrializante liberado por Dom 

João VI seria sufocado logo no início pelos tratados de Aliança e Comércio e pelo tratado 

de Comércio e Navegação com a Inglaterra (MENDONÇA, 2004, p. 14). 

 Dessa maneira, grande parte da historiografia e dos economistas não incluiu a 

primeira metade do século XIX nas análises sobre a história da indústria e da 

industrialização brasileira. Entre esses autores podemos perceber a presença tanto de 

pensadores cepalinos como Celso Furtado (FURTADO, 1958) até chegar à escola paulista 

da industrialização. Autores como Sergio Silva (SILVA, 1981), João Manuel Cardoso de 

Mello (MELLO, 1982), e Wilson Cano (CANO, 1975) produziram interpretações que 

centralizaram em suas explicações o processo de industrialização brasileira no estado de 

São Paulo e na primeira metade do século XX. Se por um lado a historiografia marcada 

pelo paradigma do atraso observava a primeira metade do século XIX com um período 

de embarreiramento do desenvolvimento industrial, por outro lado a produção acadêmica 

por vezes interpretou o período sob a ótica da ausência e insignificância no processo 
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industrial. Entendiam que não haveria capacidade técnica da mão de obra uma vez que 

essa seria predominantemente escrava. Da mesma forma não haveria capitais disponíveis 

uma vez que seriam investidos nos escravos para trabalhar nas lavouras de 

agroexportação além dos inúmeros entraves que o comércio inglês e as tarifas aduaneiras 

impuseram. Dessa maneira as atividades fabris desse período seriam consideradas poucas 

e até irrelevantes, sendo apenas um apêndice da economia nacional de agroexportação. 

 As principais concepções da historiografia sobre indústria fundada nas academias 

paulistas começaram a ser questionadas por pesquisadores localizados no Rio de Janeiro, 

que a partir de seus estudos sobre a indústria nessa região romperam com as visões 

clássicas, estabelecendo assim um contraponto fluminense para história da 

industrialização no Brasil. A matriz desse contraponto encontra-se no trabalho da 

professora Eulália Lobo nos dois volumes de História do Rio de Janeiro (LOBO, 1978). 

O livro representou um grande esforço empírico em levantar dados e fontes de arquivos 

diversos no Rio. A partir de sua pesquisa se observou como a história econômica da 

cidade foi muito mais dinâmica do que se pensava e mais atrelada à circulação de 

mercadorias do que propriamente a produção. Em suas reflexões sobre as manufaturas e 

indústrias fluminenses, Eulália percebe como o crescimento dessas atividades ocorre de 

maneira autônoma e paralela ao do setor cafeeiro. Sendo assim, ela defendia que o Rio de 

Janeiro seria o maior pólo nacional da indústria, pelo menos até meados do século XX. 

Eulália é responsável por recolocar a indústria fabril da primeira metade do XIX como 

um passado não tão distante do processo de industrialização do Brasil.  

 É nessa historiografia que se insere a leitura do professor Geraldo Beauclair, em 

especial as suas duas teses: Raízes da Indústria no Brasil (OLIVEIRA, 1992) e A 

Construção Inacabada (OLIVEIRA, 2001). Investigando a documentação da Junta de 

Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegações, Beauclair consegue demonstrar como 

um setor, o da indústria de transformação, até então considerado secundário na economia, 

era muito mais dinâmico do que pensavam. É nesse sentido que o autor utiliza um 

conceito braudeliano para designar a configuração das fábricas do período: Pré-Indústria. 

De acordo com Beauclair essa Pré-indústria seria caracterizada por “ofícios urbanos e 

manufaturas concentradas” em uma sociedade onde havia o predomínio da agricultura; 



. 

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA 

ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS 

VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

 

5 

 

com baixa vitalidade ou baixa produtividade da atividade industrial (OLIVEIRA, 1992, 

p. 14). 

  A grande contribuição de Geraldo Beauclair foi permitir que o estudo sobre as 

fábricas na primeira metade do século XIX pudesse ser compreendido, considerando suas 

contradições, como um fenômeno possível e compatível com as estruturas econômicas e 

com a própria sociedade escravista. Rompendo assim definitivamente com o paradigma 

do atraso presente na historiografia. A indústria, ou nos termos de Beauclair, a Pré-

indústria passava a ser entendida nos marcos de seu tempo sem ser vista enquanto um 

desenvolvimento obstaculizado e ausente, mas nos quadros de um processo de construção 

da economia nacional sujeito a avanços, retrocessos, disputas e tensões. A Indústria 

deixava de ser vista como um destino inexorável da história brasileira e passava a ser 

entendida enquanto um processo envolvendo correlações de forças políticas e 

econômicas. 

 Muito da perspectiva de atraso da indústria fabril na primeira metade do século 

XIX pode ser atribuída à projeção da concepção contemporânea que associa indústria 

com Sistema Fabril. Ou seja, por não haver um predomínio de utilização de maquinaria, 

trabalho livre e assalariado e baixa integração entre os diversos setores da indústria criou-

se um desconforto em utilizar essa expressão para definir as atividades engenhosas que 

se multiplicaram após 1808. Além disso, a disseminação e certa hegemonia da teoria 

marxista na explicação do surgimento da Indústria condicionavam a certo etapismo: o 

artesanato e as corporações de ofício dariam lugar às manufaturas que por sua vez ao 

utilizarem o aparato tecnológico de máquinas aplicadas na produção se transformavam 

em maquinofaturas, ou seja, verdadeiras fábricas. 

 Luiz Carlos Soares é um dos autores que demonstra esse desconforto e tenta 

realizar essa transposição, para ele: “A grande maioria dos estabelecimentos fundados 

nesse período constituem-se de oficinas artesanais independentes, classificadas daquela 

forma pela Junta” (SOARES, 1996, p. 282). Soares aqui menciona a documentação da 

Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação que tipificava certos 

estabelecimentos enquanto fábricas. Na perspectiva dele essas “fábricas” não seriam mais 

do que meras oficinas e poucas delas poderiam mesmo ser entendidas enquanto 

manufaturas propriamente ditas. Podemos perceber assim que Luiz Carlos interpreta às 
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fontes a partir de uma determinada perspectiva teórica rígida, seguindo a classificação 

clássica de: Artesanato, manufaturas e por fim, fábricas. 

  Geraldo Beauclair por sua vez, tenta superar os problemas conceituais e 

semânticos que envolvem a ideia de fábrica para o período (OLIVEIRA, 1992). Ele 

procura compreender os significados que as palavras “indústria”, “fábrica” e 

“manufatura” possuíam na época. Para isso, questiona como as análises que impunham a 

ideia de desenvolvimento industrial a partir da lógica oficina-manufatura-fábrica tiveram 

um estranhamento para compreender a indústria fabril no século XIX. Nesse sentido o 

trabalho de Beauclair é relevante ao trazer luz sobre os conceitos da época rompendo com 

estigmas que impediam uma melhor compreensão do processo social.  

Ele conceitua essas oficinas, fábricas e manufaturas fluminenses com o termo de 

Pré-Indústria. O grande questionamento que se coloca aqui seria exatamente sobre o 

valor heurístico do conceito. Afinal, teria essa Pré-Indústria se transformado em 

atividade industrial posteriormente? Seria o capital dessas fábricas o que resultou na 

formação das grandes indústrias fluminenses? Haveria industrialização, mesmo na 

primeira república, onde o setor agrícola ainda seria o predominante? O conceito é 

suficientemente capaz de explicar as múltiplas relações escravistas que envolvem uma 

fábrica do período? Ou seja, essas limitações conceituais nos levam a buscar um maior 

entendimento sobre os mecanismos sociais de funcionamento da Indústria Fabril do 

período. 

 

2 ) Indústria, fábrica e manufaturas: entre palavras e termos 

 

 Ora, o desafio de classificar os empreendimentos fabris da primeira metade do 

século XIX não foi uma imposição apenas aos historiadores, mas também aos agentes 

históricos do passado. O mundo em transformação da Era das Revoluções 

(HOBSBAWN, 2012) colocava novos fenômenos para serem interpretados pelos sujeitos 

históricos. E as fábricas não deixaram de ser um desses problemas. No dia 25 de Abril de 

1834 Antonio Dames, proprietário de uma fábrica de Sabão na Rua do Portal na cidade 

da Corte, enviou à Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação um Pedido de 
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Provisão de Fábrica3. A partir desse momento uma série de discussões e divergências a 

respeito do pedido são debatidas no Tribunal da Junta de Comércio. O processo se estende 

até outubro do mesmo ano e termina inconclusivo, onde sabemos apenas que suas 

discussões e o próprio pedido foram apresentados para apreciação e decisão de “Vossa 

Majestade Imperial”4 

 Antonio Dames argumenta em seu pedido que “deseja obter provisão de 

fabricante para poder gozar dos privilégios pelas leis do Império do Brasil” (ANRJ, 7x, 

cx 425, pct 1). Além disso, segundo ele seu estabelecimento estaria nas mesmas condições 

de outros empreendimentos de sabão que receberam Provisão de Fábrica do governo 

Imperial. Ao pedir a Provisão de Fábrica, o suplicante desejava a isenção dos direitos de 

importação de matéria-prima para sua fábrica no porto do Rio de Janeiro. 

 Em 6 de outubro de 1834, Leonardo Pinheiro de Vasconcelos, deputado-inspetor 

responsável por vistoriar a fábrica de Antoni Dames, envia ao Tribunal da Junta de 

Comércio seu parecer contrário ao deferimento da provisão. Vasconcelos inicia seu 

relatório argumentando que o estabelecimento de Antonio Dames não seria uma fábrica 

e sim uma oficina, portanto, não deveria receber provisão de fábrica uma vez que o Alvará 

Régio de 28 de Abril de 1809 previa a concessão apenas para manufaturas. O dito Alvará 

constava o direito à isenção aduaneira de matérias-primas para as fábricas nacionais como 

o privilégio exclusivo por 14 anos para os introdutores ou inventores de novas máquinas. 

Segundo Vasconcelos: 

 

 “Pela constante inteligência que tem sido observada e praticada neste 

tribunal a lei de 28 de abril de 1809 única aplicável ao objeto e segundo a 

opinião que sempre sustentei nas diversas informações e votos que tenho 

emitido nunca se julgarão compreendidas na disposição daquela lei as 

oficinas de sabão, velas de sebo e cera, destilação e outras que de remoto 

tempo são conhecidas neste Império ainda mesmo na época em que era 

considerada colônia e estava na absoluta dependência do Reino de Portugal. 

                                                             

3Receber uma provisão significava receber um “privilégio” que poderia variar desde a isenção das tarifas 

de importação, a concessão de exclusividade por 14 anos para fabricação de determinado produto 

(privilégio em si), a liberação de prêmios através de loterias ou inúmeros outros favores que fossem 

atendidos pela Junta de Comércio, como por exemplo encaminhamento de mestres manufatureiros ou 

aprendizes para sua fábrica 

4 Para acessar o processo de Antonio Dames ver:  Arquivo Nacional. Código de Fundo 7x Coleção: Real 

Junta de Comércio Agricultura Fábricas e Navegações. Caixa 425. Pacote 1 
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[…] firma sem menor dúvida o fundamento da proteção privilegiada que a 

nação garante a taes empresas e estabelecimentos por huma parte nas 

vantagens que dali se esperam o bem público e por outra seu mérito, trabalho 

e dispêndio do empresario. Nenhuma dessas razões porém concorre nas 

oficinas impropriamente intituladas de fábricas, de queora se trata. O fabrico 

do sabão é tão simples e conhecido quanto praticado entre nós ou de pior ou 
de melhor qualidade até para usos domésticos e qualquer particular o fazem 

a menor custo”(ANRJ, 7x, cx 425, pct 1) 
 

 Segundo o Inspetor da fábrica, o espírito da lei tinha como objetivo privilegiar e 

proteger os novos ramos de fábricas que pudessem vir a existir após o fim da proibição 

de manufaturas em território brasileiro a partir de 1808. Em sua visão as oficinas de sabão 

não seriam fábricas além de serem conhecidas e existirem no próprio período colonial. 

Ele ainda argumenta que deferir o pedido de provisão produziria prejuízos a nação devido 

a perda dos direitos de alfândega, mas destaca ainda algo mais grave: Haveriam mais 

oficinas, “alcunhadas de fábricas” (ANRJ, 7x, cx 425, pct 1), fraudando pedidos de 

provisão para receberem isenções de maneira que seria impossível fiscalizar os termos 

das concessões de provisão. Segundo ele não seriam por essas pequenas oficinas que “se 

aumentão e melhoram os benefícios comuns da nação” (ANRJ, 7x, cx 425, pct 1), mas 

pelo contrário  

 

 “somente como em todos os paizes civilizados por meio de fábricas que 

trabalham em grande e abasteçam o mercado público donde provém a 

barateza do gênero, assim como a perfeição de mão de obra pela emulação e 

rivalidade dos fabricantes entre si para melhor e mais prontamente vendagem 

de suas manufaturas.” (ANRJ, 7x, cx 425, pct 1) 

 

 Apesar de um duro parecer favorável ao indeferimento do pedido, a resposta veio 

assinada por José Antonio Lisboa informando que o pedido do suplicante parecia não ter 

cabimento, porém seria enviado para apreciação de Vossa Majestade Imperial. A partir 

de então se inicia uma grande divergência entre os membros da Junta de Comércio e esse 

conflito nos revela as visões existentes sobre o que seria uma fábrica para o período. No 

dia 25 de Outubro de 1834, José Antonio Lisboa enviou em separado o seu parecer sobre 

o caso. Ele inicia seu argumento tal qual Leonardo Pereira de Vasconcelos, por não ser 

uma manufatura o estabelecimento do suplicante não estaria nas condições do Alvará de 
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1809 para receber isenção de direitos de matérias-primas 

 Mantendo a linha de argumentação próxima a de Vasconcelos, Antonio Lisboa 

enfatiza que a abertura de um precedente traria causas “funestas” para as fazendas 

nacionais uma vez que teriam que conceder provisão a pedidos idênticos. Porém,  Lisboa 

acrescenta um argumento: seria necessário que essa questão fosse revista pelo poder 

legislativo, já que uma vez que a lei não especificava quais seriam as fábricas que 

poderiam receber os direitos do alvará de 1809 não caberia ao Tribunal legislar a esse 

respeito. 

 Antes que o parecer final do Tribunal da Junta de Comércio fosse emitido, outro 

deputado apresentou um voto em separado discordando dos argumentos de Leonardo 

Pinheiro de Vasconcelos e de José Antonio Lisboa. Segundo Ignácio Álvares Pinto de 

Almeida, deferir o pedido de provisão do suplicante seria tanto uma questão de 

jurisprudência do Tribunal quanto de nacionalismo. Ele aborda que anteriormente o 

Tribunal haveria subsidiado em seiscentos mil réis o alemão Guilherme Muller para 

construir uma fábrica de sabão no Brasil. Dessa maneira, de acordo com Ignácio seria 

 

 “uma injustiça manifesta e ofensiva ao nacionalismo […] negar aos 

nacionais provisão de fábrica para estabelecimentos que sem pedirem 

dinheiro a Nação levantaram a sua própria custa e grande dispêndio de seus 

Capitais e que nenhuma outra cousa pedem mais do que a isenção de direitos 

que as leis existentes lhes outorgaram.” (ANRJ, 7x, cx 425, pct 1) 

 

 O deputado ainda cita as fábricas de sabão de Francisco José Rodrigues e 

Wenceslau Miguel de Almeida que havia recebido provisão de fábrica e que, portanto 

não, poderiam negar o mesmo a Antonio Dames e caso o pedido do suplicante fosse 

negado à questão deveria ser avaliada pelo legislativo nacional. Ignácio ainda menciona 

que ele próprio havia recebido a mesma provisão para sua “fábrica” de destilar 

aguardente, sendo que todos os demais pedidos do mesmo ramo que chegaram ao tribunal 

foram negados. 

 O parecer final do Tribunal da Junta de Comércio tendeu a favorecer a 

interpretação de Ignácio Álvares de Almeida. Segundo o parecer, existiriam muitos 

gêneros de manufaturas recebendo as provisões e um entendimento particular sobre o que 
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seria ou não uma fábrica era insuficiente para negar a um fabricante um direito que outros 

já possuíssem.  

 Esse imbróglio envolvendo o pedido de provisão de Antonio Dames nos mostra 

como era um problema para os próprios atores da época compreender quais seriam as 

distinções entre oficinas, fábricas e manufaturas. A questão adentrava os círculos de 

decisões estatais e foi necessário ser definitivamente resolvido através de uma consulta 

feita pelo Regente do Império. No dia 02 de Maio de 1838 o corpo burocrático da Junta 

de Comércio emite um parecer sobre a consulta e a resposta passou a nortear as principais 

decisões do Tribunal. Investigando o parecer da Junta de Comércio, Silvana Andrade nos 

mostra os participantes da comissão responsável por elaborar o documento, sendo eles 

Joaquim Gonçalves Ledo e dois dos envolvidos nas tensões acima: José Antonio Lisboa 

e Ignácio Álvares Pinto de Almeida (SANTOS, 2018, p. 171-182).  De acordo com o 

documento da Consulta a Junta de Comércio entendia que “Nenhum povo pode ser 

admitido na ordem das nações se ele não avança na carreira industrial” (ANRJ, 7x, Cx 

428, pc 2). 5  Destacando assim a importância do setor fabril para a economia nacional.  

 Ao ser questionada sobre “o que deve-se entender sobre fábricas em grande 

porte” (ANRJ, 7x, Cx 428, pc 2) a Junta de Comércio expõe sua explicação sobre o que 

consistira as diferenças entre oficinas, fábricas e manufaturas: “Chamam eles Oficina o 

estabelecimento industrial onde um ou mais indivíduos se empregam no trabalho de 

qualquer arte mecânica, fábrica o que emprega muitas oficinas e manufaturas o que 

compreende diversas fábricas.” (ANRJ, 7x, Cx 428, pc 2). A divisão entre as de grande 

e pequeno porte seria realizada tanto para as fábricas quanto para as manufaturas sendo 

consideradas: variedade de produtos, número de trabalhadores, grandeza dos edifícios, 

emprego de máquinas e circulação de capitais. 

 A partir de então se construiu uma interpretação mais homogênea dos membros 

da Junta de Comércio sobre o que seriam oficinas, fábricas e manufaturas e os critérios 

para a concessão de provisão de fábrica. Segundo Silvana Andrade, o documento 

concluía que “Isenções e prêmios continuariam sendo concedidos, contudo, apenas em 

                                                             

5 A consulta está localizada no Arquivo Nacional. Código de Fundo 7X. Coleção da Real Junta de 

Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegações. Caixa 428. Pacote 2.  
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casos específicos e não a toda e qualquer matéria-prima, manufatura, investidor e 

inventor.” (SANTOS, 2018, p. 181). O que demonstra que apenas estabelecimentos 

específicos e que cumprissem os requisitos acima seriam beneficiados com as provisões 

de fábrica, que a certa altura se caracterizariam majoritariamente pela isenção de direitos 

de importação. 

 Se o parecer da Junta de Comércio sobre a consulta da regência nos permite 

compreender as definições de oficina, fábricas e indústria, por sua vez as obras de Cairu 

nos conduzem a entender o significado de indústria para o período. No pensamento liberal 

predominante nesse momento a Indústria não seria sinônimo de fábrica ou sistema fabril 

tal qual hoje. Antes, seria um conjunto de atividades engenhosas, sendo assim ao se 

utilizar o termo Indústria na primeira metade do século XIX, como por exemplo, indústria 

nacional, os sujeitos referiam-se a todos os empreendimentos econômicos relevantes 

fossem eles agrícolas, comerciais e também fabris. Sendo assim haveria uma indústria 

agrícola, uma indústria de navegação e também uma indústria fabril. Essa indústria fabril 

seria composta pelas inúmeras oficinas, fábricas e manufaturas do Brasil e que deveriam 

estar integradas com os outros ramos da Indústria. Nos termos de Cairu: “As fábricas que 

por ora mais convém ao Brazil são as que proximamente se associão a agricultura, 

comércio, navegação e artes de geral acomodação do Povo” (OLIVEIRA, 2001, p. 153). 

 Como vimos existem limites e dificuldades na conceituação dessas fábricas do 

século XIX. Vale destacar que a palavra indústria nesse período é utilizada para um 

conjunto de atividades econômicas. Nesse sentido é necessário compreender que essas 

fábricas não possuem ainda a lógica de associação entre sistema fabril e máquinas 

ferramentas. Mas, para nós, nem por isso deixam de ser caracterizadas enquanto atividade 

industrial. Por essa diferença é que conceitos como a Pré-indústria não conseguem 

expressar o que seriam essas fábricas. 

 

3 ) A Indústria Escravista do Rio de Janeiro (1808-1850) 

 

 Outra perspectiva sobre as fábricas fluminenses do século XIX foi construída por 

Luiz Carlos Soares que refletiu a conformação da indústria em uma sociedade escravista 

(SOARES, 1996, 2015). Nesse sentido, não pretendeu romper com as consagradas 
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produções acadêmicas sobre a industrialização brasileira e sim identificar o lugar das 

manufaturas no Brasil escravista. Soares apontou a existência não de uma indústria, 

naquilo que se refere a sistema fabril e trabalho livre assalariado, mas sim a um conjunto 

de manufaturas e oficinas artesanais e o crescimento do setor manufatureiro. Para ele 

essas atividades teriam um cunho capitalista e seu aparecimento só foi possível devido à 

concentração cada vez maior da escravaria no setor de agroexportação (SOARES, 1996). 

Dessa maneira, sendo as plantations o centro da economia imperial possibilitaria não 

apenas o espaço para o surgimento dessas atividades capitalistas como também as suas 

limitações. É por isso que para Soares essas manufaturas não poderiam ser incluídas no 

processo de industrialização nacional, pois possuíam um duplo limite: de um lado a 

concorrência dos produtos industrializados britânicos e de outro os próprios interesses 

dos senhores das plantations escravistas que seria de certa forma contrários a indústria 

fabril. Sendo assim, Soares vê uma incompatibilidade entre o desenvolvimento da 

indústria e escravidão.  

 As ideias de Luiz Carlos têm fortes influências dos estudos de Hobsbawn sobre a 

Revolução Industrial Inglesa. Em da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, o 

autor afirma: “Quem fala de Revolução Industrial fala do Algodão.” (HOBSBAWM, 

2000, p. 53). A indústria têxtil foi um dos centros dinâmicos do processo de 

industrialização tanto na Inglaterra quanto no Norte dos Estados Unidos. Apesar da 

existência de algumas oficinas e manufaturas nacionais voltadas ao setor têxtil na 

primeira metade do século XIX elas foram ineficientes para o desenvolvimento industrial 

uma vez que sufocadas pela concorrência dos tecidos britânicos. A perspectiva partilhada 

por Soares e Hobsbawn superdimensiona o papel da indústria têxtil no processo de 

industrialização e não leva em conta que outros processos industriais após o Inglês 

ocorrem tendo como eixo dinâmico setores diversos. Segundo Luiz Carlos: 

 

“Estas fábricas têxteis fluminenses não tiveram condições de se tornar o polo 

germinador de uma nova tecnologia industrial para outros ramos das 
atividades de transformação, tal como acontecera na Inglaterra, e a utilização 

de um sistema hidráulico de máquinas ou a vapor de pouca potência indicava 

muito bem os limites da indústria num contexto social em que ainda eram 

predominantes a agricultura de exportação e o trabalho escravo. Somente o 

declínio acentuado do regime escravista e da sociedade nele baseado, nos 

anos 1880, permitiriam o surgimento de novas possibilidades de 
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desenvolvimento para as indústrias têxteis e outros ramos fabris, com a 

introdução do maquinismo a vapor e o crescimento exponencial da produção 

industrial.” (SOARES, 2015, p. 18) 

 

 Podemos perceber assim a aproximação das ideias de Soares com as de outro 

historiador: Eugene Genovese. No livro clássico “Economia Política da Escravidão” 

(GENOVESE, 1976) o autor aborda a questão das indústrias existentes nas cidades do sul 

dos Estados Unidos e sua relação com o regime escravista. Genovese analisa uma relação 

de subordinação e dependência da cidade ao campo. Essa diferença hierárquica originária 

da escravidão resultaria em cidades de pequeno porte e sem um mercado consumidor 

abundante, de maneira que as indústrias teriam oportunidades limitadas de 

desenvolvimento já que tinham o setor agrícola como principal comprador. As indústrias 

estariam assim subordinadas aos interesses dos senhores de escravos que apenas a 

incentivaram na medida em que relacionassem as manufaturas dos centros urbanos com 

as demandas e necessidades da plantation. Além disso, embora a mão de obra utilizada 

nessas fábricas por vezes era mão de obra escravizada isso só ocorria se atendesse 

momentaneamente os interesses senhoriais.  

 Tanto Genovese, quanto Luiz Carlos Soares, concordam que escravidão e 

indústria tinham pontos de tensionamento que impediam sua compatibilidade com 

desenvolvimento industrial. A escravidão seria o obstáculo a urbanização, à formação de 

mercado consumidor interno e a própria indústria. Essa perspectiva é encontrada em 

diversos trabalhos sobre o processo de industrialização. Dessa maneira esses autores 

pensam a indústria como um conjunto de elementos que precisaria refletir os caminhos 

da revolução industrial inglesa: fábricas onde há trabalhadores livres assalariados, com 

utilização de máquinas-ferramentas, uma crescente urbanização, estabelecimentos têxteis 

e a polarização em duas classes: proletariado e industriais.  

 A escravidão do século XIX, porém era muito mais complexa do que a 

apresentada por Genovese. Especialmente, na cidade do Rio de Janeiro, que foi um dos 

maiores portos de desembarque de africanos escravizados nas Américas. O porto do Rio 

e suas ligações atlânticas se estendiam desde exportações e importações para a Europa e 

Estados Unidos até a aquisição de “mercadoria humana” através do comércio negreiro. A 
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cidade fundamentalmente marcada pela presença de negociantes e seus negócios recebeu 

boa parte dos um milhão e cento e oitenta e oito mil africanos escravizados, 

desembarcados no sudeste na primeira metade do século XIX (Slave Voyages, 2021). 

Esse elevado número de escravizados demonstra a capacidade de investimentos oriundos 

da escravidão.  

 O capital advindo do comércio possibilitou uma diversificação econômica dos 

negócios de inúmeros agentes do período. O caso mais emblemático é o de Irineu 

Evangelista de Souza, Barão e Visconde de Mauá (GUIMARÃES, 2007). Negociante, 

Irineu investiu seus cabedais em companhias comerciais, concessões públicas, casas 

bancárias e em uma manufatura localizada na Ponta d’ Areia, no outro lado da baía de 

Guanabara. O caso em si é capaz de demonstrar a relação de negociantes e do tráfico de 

escravizados com aspectos da modernidade capitalista do período: estabelecimento de um 

sistema financeiro; relações público-privadas e o que mais nos interessa: o investimento 

no setor fabril. 

 Se a Grã-Bretanha foi chamada de a grande oficina do mundo, poderíamos afirmar 

que a cidade do Rio de Janeiro era a grande oficina do Brasil. A partir de dados da Junta 

de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegações realizamos um levantamento de todas 

as fábricas encontradas nos processos de pedido de provisão entre 1808-1850. Ao final 

do levantamento foi possível constatar a presença de 179 estabelecimentos fabris no 

Brasil6. Das 179 fábricas encontradas na documentação da Junta de Comércio, 116 delas 

estavam na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, 64,8% da indústria fabril nacional estariam 

localizadas no Rio de Janeiro seguido, ao longe, pela Bahia onde encontramos 11,7% do 

total de fábricas (21 fábricas). Isso ocorre devido à grande dinamicidade econômica 

oriunda da interiorização da metrópole, do aquecimento do tráfico legal e ilegal de 

escravizados e o recrudescimento da escravidão. O crescimento do setor fabril no Rio de 

Janeiro acompanha também o desenvolvimento de seu setor bancário, a pujança de sua 

                                                             

6Arquivo Nacional. Código de Fundo 7x Coleção: Real Junta de Comércio Agricultura Fábricas e 

Navegações. Caixas: 422, 423, 424, 425, 426, 427 e 428. 



. 

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA 

ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS 

VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

 

15 

 

praça de comércio e sua capacidade tanto de atrair e mobilizar capitais quanto de seus 

agentes influenciarem nas políticas do Império. 

 Observando apenas a cidade do Rio de Janeiro, através dos Almanaks Mercantis, 

especificamente o Laemmert, foi possível constatar a existência de 1196 fábricas na Corte 

entre 1844 e 18507 (Observar tabela 1). Nesse número estão excluídas as oficinas 

artesanais que se multiplicavam na cidade durante esse período. Podemos perceber, 

portanto, pelo volume de fábricas existentes na principal praça comercial do Império e no 

lócus de reprodução escravista através do tráfico e do capital dos negociantes a relevância 

do setor fabril.  

 

Ano Fábricas encontradas na 

Corte 

1844 34 

1845 139 

1846 153 

1847 185 

1848 213 

1849 226 

1850 246 

   Tabela 1: Todas as fábricas da corte por ano através dos Almanaks Laemmert. Fonte: 

Laemmert. Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província  do Rio de Janeiro 

para os anos de 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850. 

 Ainda não conseguimos identificar se esse crescimento anual é fruto de uma 

expansão no setor fabril ou se representa uma maior qualificação dos dados do próprio 

Almanak Laemmert. Ainda assim, são surpreendentes os números de fábricas localizadas 

                                                             

7LAEMMERT. Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro 

para os anos de 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850. 
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na Corte do Rio de Janeiro. Precisamos entender também quais seriam essas fábricas; 

assim como, quais seriam os setores que caracterizariam a indústria escravista. Esse 

movimento de categorização foi realizado por Geraldo Beauclair em A Construção 

Inacabada (OLIVEIRA, 2001,). Ele classifica a indústria fabril em três grandes setores: 

As fábricas associadas à navegação; as associadas à agricultura e as associadas às artes 

de geral acomodação do povo. Beauclair segue assim a interpretação de Cairu, onde as 

fábricas e outros setores da economia não seriam opostos, mas antes deveriam ser 

complementares. Ou seja, as fábricas sempre estariam associadas a algum dos ramos 

econômicos mais relevantes: agricultura, navegação e produtos de consumo (ARRUDA 

e NOVAIS, 2003). 

 Nas fábricas associadas à navegação foram englobadas por Beauclair estaleiros, 

fundições entre outros estabelecimentos relacionados à construção naval. As fábricas 

associadas à agricultura para ele seriam engenhos de moer, serrar entre outras 

possibilidades, mas que necessitavam de certo maquinário, especialmente os engenhos a 

vapor. Além disso, também considerava fábricas têxteis como associadas à agricultura. A 

partir dessas concepções de Beauclair realizamos algumas especificações diante das 

fábricas que encontramos. Dessa maneira as fábricas associadas à agricultura seriam 

aqueles engenhos que aplicassem maquinaria a vapor como também fábricas de couro e 

de máquinas de despolpar café. As fábricas associadas à navegação seriam aquelas 

voltadas para a fabricação de cordas, graxas, velas, fundições de ferros entre outros 

mecanismos relacionados à navegação. 

As fábricas associadas às artes de geral acomodação do povo foram subdivididas 

em algumas subcategorias. Com o objetivo de obtermos um melhor detalhamento da 

indústria fabril no Rio de Janeiro adotamos algumas dessas que para Beauclair são 

subcategorias enquanto categorias são elas: Vestuário e Limpeza, Alimentos Processados 

e Química. Este último, definimos a partir das fábricas responsáveis pela produção de 

ácido sulfúrico como também alguns tipos específicos de óleos e elementos 

farmacêuticos. Já os Alimentos Processados incluíram as fábricas de chocolate. Por fim, 

seguindo a subclassificação de Geraldo Beauclair estabelecemos no setor de Vestuário de 

Limpeza as fábricas de Velas, Sabão, Pentes e Chapéus. Na categoria de acomodação 
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geral, seriam as fábricas de pianos, molduras, mobílias, colchões e todos os aparatos para 

o cotidiano e de consumo para as casas. 

 Além disso, inserimos novas categorias com o objetivo de mapear de maneira 

mais qualificada as fábricas do Rio de Janeiro. Para isso resolvemos considerar algumas 

divisões pertinentes. Primeiramente consideramos todas as fábricas de fiação e tecelagem 

de algodão enquanto um setor têxtil distinto. Agrupamos um setor para as bebidas, a 

saber: fábricas de cervejas, licores e etc. Também separamos as fábricas de charutos, 

cigarro e rapé, destinadas ao fumo. Além disso, incluímos em separado um setor de Obras 

Urbanas que representava as fábricas de Asphalto e de tijolos. E por último o que 

chamamos de fábricas de “meios de transportes”: seriam aquelas que produzem carroças 

e carruagens para transportar cargas e pessoas pela cidade. 

 Sendo assim, definimos os seguintes setores da indústria fabril do Rio de Janeiro: 

fábricas associadas à agricultura; associadas à navegação; de geral acomodação do povo; 

vestuário e limpeza; alimentos processados; química; têxtil; obras urbanas; meios de 

transportes; fumo; bebidas. Decidimos tomar como amostra apenas o ano de 1850, por 

possuir um maior número de fábricas, a fim de visualizar os setores da indústria 

escravista. Veja a Tabela 2: 

 

Setor Número de 

fábricas 

encontradas 

(1850) 

Vestuário e Limpeza 107 

Fumo 35 

Acomodação Geral 29 

Associado à Navegação 19 

Bebidas 18 
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Meios de Transportes 16 

Química 9 

Obras Urbanas 7 

Associado à 

Agricultura 

4 

Têxtil 1 

Alimentos Processados 1 

TABELA 2: Todas as fábricas encontradas por setor através do Almanak para o ano de 1850. 

Fonte: Laemmert. Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província  do Rio de 

Janeiro para o ano de 1850. 

 O primeiro dado que nos chama a atenção é o fato de na metade do século XIX o 

setor têxtil ter representação ínfima na indústria da escravidão. Por sua vez, o setor de 

vestuário e limpeza é surpreendente ao possuir cerca de 43,49% de toda a indústria da 

cidade do Rio de Janeiro e possuir o triplo do número de fábricas em relação ao segundo 

maior setor fabril.  

 A mesma proeminência do setor de vestuário e limpeza que encontramos na 

documentação do Almanak, trabalhadas aqui através da amostra para o ano de 1850, pode 

ser encontrada também na documentação da Junta de Comércio para todo o período 

analisado (SINDER, 2020). Entre 1808 e 1850 as fábricas de sabão, velas, chapéus e 

pentes se mantiveram enquanto o principal eixo da indústria fabril no Rio de Janeiro 

(SINDER, 2020). Das 116 fábricas estabelecidas na cidade da Corte e encontradas através 

daquela documentação, 48 eram do setor de vestuário e limpeza. Ou seja, 41,37% do total 

das fábricas do Rio de Janeiro contidas na documentação e que tiveram presença na 

maioria dos processos do Tribunal da Junta de Comércio. 

 Dessa maneira, para compreender a indústria escravista da primeira metade do 

século XIX não podemos nos prender às análises sobre o setor têxtil, que em relação à 

cidade do Rio de Janeiro apresenta importância diminuta. É necessário investigar o setor 

de vestuário e limpeza por ser o que contém o maior número de fábricas e aquele que 
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mantém um maior contato com as políticas estatais de privilégios, seja através dos 

processos movidos na Junta de Comércio, ou seja, através dos direitos de isenção 

alfandegária. Vejamos: 

 Se acompanharmos os Relatórios dos Ministros da Secretaria de Estado dos 

Negócios da Fazenda podemos perceber que o setor vai bem além de mera produção para 

o mercado interno e de fábricas desimportantes para o Estado Brasileiro. No Relatório 

apresentado pelo Ministro Joaquim José Rodrigues Torres referente ao ano de 18508 ele 

traz uma tabela informando às fábricas que tinham obtido concessão de despacho livre de 

matérias-primas. Na região fluminense houve 27 fábricas que constavam na lista, sendo 

dessas uma fábrica têxtil, nove de chapéus, dez de sabão e velas, e a fundição de Irineu 

Evangelista de Souza, dentre outras. Somadas, o setor de Vestuário de Limpeza 

representava 70% das fábricas com isenção de tarifas alfandegárias. O mesmo fenômeno 

se repete em outras províncias: das duas fábricas da lista que eram provenientes de 

Pernambuco, uma era de sabão. Das três que constavam oriundas da Bahia, uma também 

era de sabão. Além disso, Rio Grande do Sul e São Paulo tinham duas fábricas 

respectivamente na lista e todas eram fábricas de chapéus. O mesmo ocorre no Maranhão, 

Pará e Minas Gerais com fábricas de velas, sabão e chapéus respectivamente. 

 Como foi abordado no debate entre os deputados da Junta de Comércio sobre o 

que seria ou não seria uma fábrica, a produção de sabão e velas já era conhecida desde o 

período colonial. Apesar disso, esse setor acompanhou as transformações tecnológicas do 

período e incorporou em sua linha produtiva máquinas a vapor. Exemplo disso é a fábrica 

de sabão pertencente a João Eduardo Layom9. Estabelecida em São Cristóvão no Rio de 

Janeiro, segundo informações sobre o seu pedido de provisão na Junta de Comércio, a 

fábrica contava com duas grandes caldeiras movidas a vapor. A fábrica de Layom é, aliás, 

uma boa janela de observação sobre a Indústria Escravista. Além da já destacada inovação 

ao utilizar máquinas a vapor, que por sua vez demandava trabalho especializado, pode-se 

                                                             

8 BRASIL. Ministério da Fazenda. Joaquim José Rodrigues Torres. Proposta e Relatório do anno de 1850 

apresentados a assembleia geral legislativa da terceira sessão e oitava legislature. 1851. 
9 O processo de João Eduardo Layom está localizado em: ARQUIVO Nacional. Código de Fundo 7x 

Coleção: Real Junta de Comércio Agricultura Fábricas e Navegações. Caixa 425. Pacote 1 
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observar a sua inserção na sociedade escravista de duas maneiras: Primeiramente o 

proprietário da dita fábrica, ao fazer o pedido de provisão de fábrica em 1848, apresenta-

se enquanto Negociante. Podendo-se notar assim a ligação entre o capital comercial e os 

estabelecimentos fabris do período e também os interesses de homens de negócios para 

diversificar seus negócios em fábricas, especificamente as de velas e sabão.  

 Além disso, a mão de obra da fábrica de Layom seria majoritariamente escrava. 

Dos 27 trabalhadores, seis eram livres, sendo: um administrador, três carpinteiros e dois 

caixeiros. Já os escravizados eram no total de 21. Isso demonstra além da relação de 

coexistência do trabalho livre e escravo em uma mesma fábrica, o emprego em maior 

quantidade de escravos. Pela descrição das operações dos funcionários livres podemos 

compreender que seriam os escravizados quem lidavam diretamente com as duas 

máquinas a vapor. Nas informações da Junta de Comércio também é possível observar a 

quantidade de mercadorias produzidas na fábrica. Eram produzidos anualmente em média 

cerca de 50 mil caixas de sabão. Além disso, a fábrica contava com capacidade para 

aumentar essa produção caso o mercado demandasse. 

 Podemos observar nos dados dessa fábrica pontos característicos da Indústria 

Escravista: predomínio do emprego de escravizados enquanto mão de obra, porém 

coexistindo com trabalhadores livres. Ambos, livres e escravos, submetidos de maneiras 

distintas ao proprietário da fábrica, que nesse caso, como na maioria que encontramos 

para o setor de vestuário e limpeza, não se trata de um industrial em si, mas de um 

negociante. Envolvido no comércio, esses agentes diversificam seus negócios nas 

fábricas, buscam a inovação nas mesmas para maior competição no mercado através da 

inserção de maquinários a vapor e preocupados com a produtividade, realizam inclusive 

cálculos e expectativas sobre demandas de mercado. Ou seja, tanto o capital, quanto o 

trabalho, quanto às tecnologias utilizadas está relacionada à escravidão e suas dinâmicas. 

 O mesmo padrão se repete em outros estabelecimentos do principal setor da 

Indústria Escravista. Em um deles, podemos visualizar a importância do trabalho 
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escravizado para o funcionamento da fábrica. No ano de 1849, Afonso Vellado10 enviou 

à Junta de Comércio um pedido de provisão para a sua fábrica localizada na rua do fogo, 

n.37. Seu estabelecimento encontrava-se em ponto grande com capacidade de produzir 

24 mil caixas de sabão anualmente e contava com duas grandes máquinas a vapor que 

estavam interligadas através de mecanismos com outras duas grandes tinas. Ainda possuía 

quatorze resfriadeiras. Porém o que nos chama a atenção são menos as tecnologias 

utilizadas, o valor de venda das caixas de sabão ou a capacidade de produzir o dobro caso 

houvesse demanda de mercado, mas o número de escravizados sob a propriedade de 

Afonso Vellado e que trabalhavam na fábrica. Ao todo eram oitenta escravos, ante as oito 

pessoas brancas (dentre administrador, caixeiros e carpinteiros.). Esse número consegue 

ser superior inclusive ao de muitas fazendas de grande porte voltadas para a exportação. 

Demonstrando assim, que o setor de vestuário e limpeza seria fértil para investimentos 

em uma sociedade escravista.  

 Na lógica desses empreendimentos fabris conjuga-se de maneira sinérgica o ser 

um industrial dono de fábrica com o ser senhor de escravos. As várias faces de um mesmo 

sistema são representadas através dos mesmos agentes. Pode-se ser negociante, senhor de 

escravos e dono de fábrica ao mesmo tempo. Não por acaso, José Vieira Sarmento11 ao 

apresentar pedido de provisão de fábrica ao Tribunal da Junta de Comércio para a sua 

fábrica de pentes no ano de 1829 apresenta-se como: “Senhor e Possuidor” de uma 

fábrica. Ele é ao mesmo tempo dono do empreendimento e senhor dos escravos que 

trabalham na sua fábrica. Isso demonstra o porquê o crescimento fabril do período pode 

ser compreendido através do incremento de escravizados entre os trabalhadores dessas 

fábricas (SINDER, 2020). A Companhia Braga & Rocha, proprietária de uma fábrica de 

chapéus na Rua de São Pedro desde 1843 é um exemplo dessa afirmação. Cinco anos 

depois, em 1848, realiza seu primeiro pedido de provisão de fábrica na Junta de Comércio 

e anexa ao pedido um mapa mensal da produção anual de 1846 e 1847. Além de fabricar 

anualmente por volta de 44 mil chapéus, também aumentou seu número de escravos. Em 

                                                             

10O processo de Afonso Vellado está localizado em: ARQUIVO Nacional. Código de Fundo 7x Coleção: 

Real Junta de Comércio Agricultura Fábricas e Navegações. Caixa 425. Pacote 1 

11O processo de José Vieira Sarmento está localizado em: ARQUIVO Nacional. Código de Fundo 7x 

Coleção: Real Junta de Comércio Agricultura Fábricas e Navegações. Caixa 427. Pacote 1 
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janeiro de 1846 eram cerca de 4 escravizados próprios. Já em dezembro de 1847 esse 

número havia progressivamente saltado para 18 escravos, todos próprios.12 

 A questão que se coloca, portanto, é porque seria o setor de vestuário e limpeza, 

as fábricas de pentes, chapéus, sabão e velas aquelas que mais floresceram nessa 

economia escravista? Porque foram elas que receberam investimentos de negociantes em 

máquinas modernas e em grande número de escravos, e até escravos especializados?  

 O primeiro indício para essas questões podem ser encontradas no imbróglio 

envolvendo o pedido de provisão de Antonio Dames e nos relatórios de ministros da 

fazenda. No processo do proprietário Antonio Dames, Leonardo Pereira de Vasconcelos 

e José Antonio Lisboa destacam em seus argumentos que o sabão aqui fabricado é 

exportado para Angola. As fábricas de sabão por sua vez reaparecem nos Relatórios dos 

Ministros da Fazenda no ano de 185113 onde é apresentada uma relação dos principais 

produtos exportados para o Rio da Prata e neles constam: Sabão, Velas, Cigarros, Rapé, 

manufaturados de algodão dentre outros. Que o sabão era um produto de exportação não 

parecia ser novidade para os agentes da época. Ou seja, através desses indícios podemos 

observar que a Indústria Escravista no Rio de Janeiro, através do seu principal setor 

produzia bens manufaturados, a partir do capital comercial e com trabalhadores 

escravizados, para a exportação. 

 Diante desses indícios, buscamos no Jornal do Commércio do Rio de Janeiro (BN, 

Jornal do Commércio) dados que pudessem confirmar essas observações. Em sua parte 

comercial que publicava diariamente os navios, os consignatários, o destino e as 

mercadorias exportadas foi possível encontrar as mercadorias manufaturadas da Corte 

sendo comercializadas para o exterior. Mais especificamente os produtos do setor de 

vestuário e limpeza. É possível, portanto, realizar um levantamento diário de todas as 

saídas de exportação de manufaturados brasileiros pelo porto do Rio de Janeiro desde 

pelo menos 1830. Para trabalharmos aqui, escolhemos realizar uma amostragem de dados 

                                                             

12O processo de Braga & Rocha e Companhia está localizado em: ARQUIVO Nacional. Código de Fundo 

7x Coleção: Real Junta de Comércio Agricultura Fábricas e Navegações. Caixa 425. Pacote 1 

13BRASIL. Ministério da Fazenda. Joaquim José Rodrigues Torres. Proposta e Relatório do anno de 

1850 apresentados a assembleia geral legislativa da terceira sessão e oitava legislatura. 1850. p. 84-87 



. 

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA 

ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS 

VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

 

23 

 

relativos ao penúltimo ano do nosso recorte, 1849. Apesar de com essa amostra ainda não 

ser possível confirmar a continuidade e volume dessas exportações é possível ressaltar 

um dado relevante e surpreendente: em determinado momento as fábricas no Rio de 

Janeiro produziam bens manufaturados para além do seu mercado interno. Ao término do 

levantamento de todos os anos do recorte pretendemos ter uma sistematização desses 

dados ainda maior do que a que apresentamos nesse momento. 

 Agora, porém, optamos por analisar diariamente a seção comercial do Jornal do 

Commércio durante quatro meses do ano, um de cada trimestre: Janeiro, Abril, Julho e 

Outubro. Fizemos essa escolha a fim de evitar possíveis variações no decorrer de 

determinado período do ano que pudesse afetar negativamente a amostra. Observe o 

Gráfico 1. 

 Contabilizando os bens manufaturados exportados dentro do nosso espaço 

amostral, pode-se constatar a predominância do setor de Vestuário e Limpeza. O cálculo 

não foi feito com base na carga através dos números de caixas de cada mercadoria uma 

vez que essa definição poderia variar. Uma caixa de charutos e uma caixa de tijolos 

transportavam elementos de diferentes quantidades. Portanto trata-se do número de vezes 

em que alguma mercadoria manufaturada embarcou para ser exportada. 

 

 

GRÁFICO 1: As exportações de mercadorias manufaturadas por setor produtivo no ano 

de 1849. Fonte: Jornal do Comércio. 
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 Se somados, o fumo (charutos, cigarro e rapé) e o setor de vestuário e limpeza 

(sabão, chapéus e velas) contabilizam 87% dos produtos manufaturados em fábricas do 

Rio de Janeiro que eram exportados. Exatamente os dois setores com um maior número 

de fábricas encontradas na capital da Corte. Diante de transformações globais que 

levavam a uma integração dos mercados cada vez maior, quais seriam os destinos dessas 

exportações? 

 Encontramos diferentes locais para os quais eram despachados esses produtos: 

Buenos Aires, Montevidéu e outros portos no decorrer do Rio da Prata. Também 

encontramos exportações destinadas para a costa africana: Luanda, diversos portos de 

Angola além de Moçambique, Benguella. As mercadorias das fábricas da Corte também 

mantinham conexões comerciais com a costa americana do Oceano Pacífico, mais 

especificamente Valparaíso no Chile e na Califórnia. Observe o Gráfico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: Todas as exportações de mercadorias manufaturadas 

para as regiões de destino no ano de 1849. 
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 As diferentes regiões da bacia do rio da prata foram agrupadas em uma mesma 

categoria. O mesmo foi feito com as diferentes regiões da costa africana. Assim podemos 

observar que a Califórnia e a Bacia do Rio da Prata se destacam entre as regiões que mais 

importaram manufaturados brasileiros do período. Nessas regiões mais de 50% dessas 

importações foram de mercadorias relacionadas ao setor de vestuário e limpeza. 

Observamos também conexões com mercados periféricos, Chile e Califórnia, em relação 

a alguns dos principais eixos do comércio de bens manufaturados da época. 

 Os 19% das mercadorias exportadas com destino para portos africanos também 

podem indicar a relação das fábricas da Corte com o tráfico ilegal de escravizados. Como 

demonstrado por João Marcos Mesquita e Leonardo Marques (MESQUITA, 2019, p. 24) 

o investimento de uma expedição negreira era de alto risco e dispendioso de maneira que 

foi estabelecido um mecanismo para assegurar a lucratividade de grandes negociantes 

envolvendo produtos manufaturados de relativa importância para o mercado africano. O 

que esses autores indicam é que os grandes negociantes importariam essas mercadorias 

dos negócios ingleses. O que pretendemos demonstrar é que não apenas de manufaturados 

ingleses, mas também de mercadorias industrializadas nacionais eram utilizadas nessas 

transações. 

Durante a década de 1840 houve um perceptível crescimento do setor. No dia 2 

de Abril de 1840 a seção comercial do Jornal do Comércio apontava para exportação de 

690 caixas de sabão no mês anterior. Alguns anos depois, em 6 de outubro de 1849, José 

Maria de Sá despachou na galera francesa Paquetes do Mar do Sul com destino a 

Valparaíso cerca de 1000 caixas de sabão. O número de uma única exportação era, 

portanto, superior ao total da exportação de sabão referente a um mês inteiro alguns anos 

antes. 

 A participação de negociantes nos investimentos fabris ligados ao setor de 

vestuário e limpeza, a relação imbricada dessas fábricas com as dinâmicas de uma 

sociedade escravista e as ligações dessas mercadorias com o comércio internacional 

podem indicar o porquê desse setor receber uma maior proteção estatal, como vimos nas 

fábricas que receberam isenção de direitos de importação. 



. 

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA 

ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS 

VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

 

26 

 

 Um caso emblemático é o de José Maria de Sá14. Proprietário de uma fábrica de 

sabão e velas localizada na Praia Formosa, número 161, entrou com pedido de provisão 

de fábrica no Tribunal da Junta de Comércio no ano de 1845. Apresentando-se enquanto 

“cidadão brasileiro” classificou sua fábrica como “montada a vapor”. Informação 

confirmada por José Antonio Lisboa, inspetor da Junta de Comércio responsável por 

analisar esse processo, que por sua vez encaminhou o deferimento do pedido afirmando 

que dentre as fábricas que receberam a provisão anteriormente essa seria a que mais 

merecia a “graça de V. M . I” (ANRJ, 7x, cx 427, pc. 1). José Maria recebeu o direito de 

isenção de impostos sobre importação, o título de fábrica nacional e uma loteria. 

 Anos depois, em 1849, José Maria de Sá volta a aparecer no Jornal do Commércio, 

como um dos principais exportadores de sabão do período de recorte da nossa amostra. 

No total das exportações do setor de vestuário e limpeza ele foi responsável por 20% de 

toda a exportação no ano de 1849. Sozinho negociou 4000 caixas de sabão, a maioria com 

destino a Valparaíso e Bacia do Prata, em uma média de 1000 caixas por mês. No processo 

que consta na Junta de Comércio o deputado inspetor (José Antonio Lisboa) alega que 

sua fábrica tinha capacidade de produzir 3000 mil caixas por mês. Ao que indica que 1/3 

de sua produção fabril era destinada à exportação. José Maria de Sá também aparece 

negociando outros produtos para exportação sem ser manufaturados, como por exemplo: 

arroz, feijão, farinha, aguardente, em uma clara demonstração de diversificação de seus 

negócios. 

 Esses dados nos permitem compreender assim como Luiz Fernando Saraiva e Rita 

Almico que o recrudescimento da escravidão no século XIX resultou em um crescimento 

e diversificação econômica em diferentes economias mercantis escravistas regionais. A 

Indústria Escravista do Rio de Janeiro seria um desses setores da economia em expansão 

devido ao crescimento do escravismo no século XIX.  

“A economia brasileira, periférica em relação às fontes de 

financiamento, investimento e produção, passou a receber 

                                                             

14O processo de José Maria de Sá está localizado em: ARQUIVO Nacional. Código de Fundo 7x Coleção: 

Real Junta de Comércio Agricultura Fábricas e Navegações. Caixa 427. Pacote 1 
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demandas por produtos específicos e ressignificados, gerando um 

fluxo de recursos que alterou o perfil das economias 

agroexportadoras, estimulando o desenvolvimento de setores até 

então pouco ou nada desenvolvidos.” (ALMICO E SARAIVA, 

2020, p. 100) 

 

Considerações Finais 

 

 O que pretendemos demonstrar no decorrer desse texto é que a escravidão não foi 

responsável pelo suposto atraso industrial brasileiro. Concordamos com Hobsbawn ao se 

referir à industrialização no mundo na primeira metade do século XIX:  

 “O panorama industrial era, assim, muito semelhante a uma série de 

lagos cobertos de ilhas. Se tomarmos o campo em geral como o lago, as ilhas 

representam as cidades industriais […] Se tomarmos como o lago a massa de 

artesãos independentes, os camponeses produzindo mercadorias para vendê-

las durante o inverno e os trabalhadores domésticos, as ilhas representam os 

engenhos, as fábricas, as minas e as fundições de variado tamanho.” 

(HOBSBAWN, 2012, p. 178) 

 O Rio de Janeiro seria, portanto uma dessas ilhas existentes no mundo em meados 

do oitocentos. A escravidão não seria a marca do atraso no desenvolvimento econômico 

ou o signo da incompatibilidade com a indústria. Pelo contrário, a escravidão foi capaz 

de produzir uma indústria que tinha enquanto principal especificidade a própria 

escravidão. Tanto nas formas de racionalidade de funcionamento quanto nas dinâmicas 

de suas relações econômicas era o escravismo quem criava os fatos fundamentais da 

indústria fabril do Rio de Janeiro. 

 Seja na esfera da produção de mercadorias, seja no campo da circulação e na área 

do consumo a indústria fabril do Rio de Janeiro estava inserida nas estruturas econômico-

sociais da escravidão. Trabalhadores livres e escravizados coexistiam no mesmo espaço 

de trabalho operário das fábricas e manufaturas fluminenses. Eram estabelecimentos que 
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contavam com algum grau de divisão do trabalho e que necessitavam de mão de obra 

especializada para realizar suas atividades. Mão de obra especializada essa que poderia 

ser tanto livre quanto escrava. 

 O capital dos homens de negócio da praça mercantil do Rio de Janeiro, muito dos 

quais acumulados no trato negreiro, foi diversificado em fábricas. Especialmente no setor 

de vestuário e limpeza. Esses negociantes investiram também em maquinário a vapor 

modernos para o período, demonstrando a inovação e relevância de seus 

empreendimentos fabris. 

 Essas fábricas não apenas abasteciam o mercado interno como possuíam 

mercados internacionais que iam da costa do pacífico até portos do litoral de Moçambique 

no oceano Índico. Estando envolvidas nos investimento do tráfico ilegal de escravizados 

as fábricas da Corte teriam funcionado para a reprodução e ampliação da escravidão no 

Brasil. Com parte de seu capital tendo origem no tráfico, tendo nos escravos sua principal 

forma de trabalho e comercializando suas mercadorias em mecanismos do infame 

comércio esses estabelecimentos se caracterizariam enquanto uma Indústria Escravista. 

 Compreender isso é romper com paradigmas que enxerguem a economia do Brasil 

no XIX enquanto arcaicas ou atrasadas. É também perceber como é na escravidão que 

encontramos as primeiras experiências industriais da economia brasileira. Mais do que 

isso, é entender que o escravizado não é incapaz para o serviço industrial e para lidar com 

máquinas modernas. Esse reconhecimento permite com que se enxergue a participação 

dos escravizados no desenvolvimento industrial do Brasil. Homens como Joaquim 

Cabinda; João Moçambique; Manoel Manjollo e Januário Benguella, todos eles 

escravizados na fábrica de pentes de José Vieira Sarmento, não foram o motivo de 

“entorpecer” (FURTADO; 2007; p 144 – 145) o desenvolvimento econômico nacional. 

A indústria brasileira do oitocentos não apenas estava inserida na sociedade escravista 

como também foi partícipe do processo de expansão e consolidação da escravidão no 

século XIX. 
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