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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar as práticas de formação profissional dos

trabalhadores cariocas de manufaturas e de fábricas entre 1824 e 1860. Dessa maneira,

questionamo-nos como os trabalhadores eram formados após a extinção das corporações de

ofício em 1824 e como era a relação entre mestres e aprendizes nesses espaços. Trabalhamos

com vasta bibliografia sobre a temática, além da legislação e da documentação da Real Junta

de Comércio, Agricultura, Fábrica e Navegação, entre outros documentos. Ao final,

poderemos apreender que o desenvolvimento técnico dos estabelecimentos manufatureiros do

Rio de Janeiro entre 1824 e 1860 exigiu determinado tipo de formação de mão de obra, tendo

participado desse processo tanto mão de obra livre como escrava.

Palavras-chave: Formação profissional; Manufaturas; Fábricas.

Introdução

Segundo Luiz Antônio Cunha,2 a aprendizagem no Brasil colonial não foi desenvolvida

sob a forma de escolas mantidas pela coroa portuguesa. Até 1809 teriam predominado os

colégios religiosos, principalmente sob o poder dos jesuítas. Por outro lado, o processo de

ensino e de aprendizagem para os ofícios mecânicos era dirigido pelas corporações de ofício

até pelo menos 1824.

Até esse período, os artesãos que não estivessem atrelados a uma corporação de ofício,

ou também conhecidas como irmandades de ofícios, eram impossibilitados de exercerem suas

atividades profissionais.3 Organizadas sob o vínculo com irmandades leigas no mundo

ibérico, o poder das corporações aumentava cada vez mais, fazendo com que elas tivessem

prerrogativas nas cidades, como a proposição de regras que restringissem o exercício de

algumas atividades profissionais apenas aos seus associados.4

Observa-se, assim, a importância que esses tipos de formas organizativas tiveram não

somente na Europa, mas, principalmente, no Brasil colonial e imperial. No entanto, com as

1 Doutoranda em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E-mail: daianest.az@gmail.com
2 CUNHA, Luiz Antônio. Aspectos sociais da aprendizagem de ofícios manufatureiros no Brasil colônia. Fórum
Educacional, Rio de Janeiro, 2 (4), out./dez. 1978, p. 33.
3 BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder (Irmandades Leigas e Política Colonizadora em Minas Gerais).
São Paulo: Editora Ática, 1986; RUSSEL-WOOD, A. J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
4 MARTINS, Mônica de Souza Nunes. Entre a Cruz e o Capital: as corporações de ofício no Rio de Janeiro
após a chegada da família real (1808-1824). Rio de Janeiro: Garamond, 2008, p. 19.
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transformações no mundo do trabalho, novas formas de processo de trabalho surgiram,

fazendo com que as pressões sobre os trabalhadores também aumentassem. O tempo, por

exemplo, passou a ter outro significado ao controlar o cotidiano de trabalho nas fábricas,

tornando-se precioso, principalmente, para os donos das fábricas.5

Dentro desse contexto de transformações, as corporações de ofício foram altamente

criticadas, pois estas exerciam o controle sobre o aprendizado e a produção nas oficinas, como

apontado anteriormente. Postulados liberais avançaram não somente na Europa, mas também

no Brasil, fazendo com que as corporações fossem extintas em 1824, por meio de texto

constitucional.6

Há alguns questionamentos quanto a esse ponto, se as ideias liberais estariam fora de

lugar no Brasil por causa das relações escravistas. Enquanto para Roberto Scwartz os ideais

liberais estariam fora do lugar aqui no Brasil, pois estas teriam se instalado em território que

não era burguês,7 Ricardo Salles apontou que liberalismo e escravidão não demonstrariam

inadequações e disfunções. Ao contrário, eles teriam convivido historicamente. Salles

destacou que

[...] Para a primeira metade do século XIX, em toda a parte, ainda que de
modo indiferenciado, o capitalismo e a burguesia ascendentes acomodaram-
se com os interesses das antigas classes dominantes. Se o mundo europeu já
não podia ser pensado sem máquinas, fábricas, burgueses e operários do
capitalismo industrial, os privilégios e interesses das casas reais e das
nobrezas agrárias e de Estado estavam longe de ser encerradas. [...]8

Isso significa que essa ideologia econômica não ignoraria a escravidão como fator

possível nos quadros da economia de livre mercado. Por isso, nem todos os países europeus

evidenciaram críticas a ele.

Geraldo Beauclair, por outro lado, sugeriu que embora o liberalismo fosse predominante

no campo das ideias, existiria outro pensamento que não foi desprezível, mas ao mesmo

tempo foi fragmentário e que pôde ser percebido nos documentos da Junta de Comércio e da

Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN). Ele pôde verificar essa questão, porque

5 THOMPSON, Edward P. “Tempo, disciplina do trabalho e capitalismo industrial”. In: Costumes em comum:
estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
6 SMITH, Adam. Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1980, vols. I e II. CAIRU, José da Silva Lisboa. Observações sobre a franqueza da indústria e
estabelecimento de fábricas no Brasil. (Coleção Biblioteca Básica Brasileira). Brasília: Senado Federal, 1999.
7 SCHWARTZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. 5ª ed. São Paulo: Duas cidades, 2000.
8 SALLES, Ricardo. Nostalgia imperial: a formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. Rio
de Janeiro: Topbooks, 1996, p. 119.



nesses espaços se discutia a existência de uma economia de base não industrial, onde o

número de fábricas era muito pequeno.9

Para ele, seria na verdade um pensamento original que não se caracterizava como liberal

e nem mercantilista.10 Havia uma ideia de favorecimento à agricultura e também às fábricas,

num sentido de complementaridade, embora essa ideia tenha sido executada de modo

fragmentária, não se constituindo em uma política articulada. 11

De todo modo, mesmo após 1824 as atividades nas oficinas ainda teriam continuado

vinculadas ao sistema corporativo. Na verdade, as corporações foram se se enfraquecendo ao

longo da primeira metade do século XIX, sendo extintas na década de 1840 em virtude da

atividade sendo desenvolvida por escravos em casas particulares, a queda de qualidade, do

controle sobre o preço e o uso de escravos como aprendizes.12 Luiz Soares acrescenta a

proliferação de oficinas independentes e o surgimento da atividade manufatureira em 1840.13

Isso pode significar que pelo menos até 1840 as práticas corporativas continuariam a influir

na formação profissional dos artesãos em oficinas.

Luiz Carlos Soares, ao tratar das manufaturas na região fluminense, delimitou a

existência de dois períodos: um que vai de 1808 a 1840 e que se caracteriza pela

predominância das atividades artesanais e outro que vai de 1840 a 1880. Este último período,

segundo o autor, se subdividiu em duas fases: uma que se distinguiu pelo surto industrial e

que compreendeu o período de 1840 e 1860 e outra, em que houve um momento de declínio e

estagnação, mais precisamente entre 1860 e 1880.14 Ainda de acordo com Luiz Soares, o

governo imperial criou medidas de incentivo e proteção às manufaturas entre 1840 e 1850,

sendo seguido por um momento de retratação nessa política.15

Diante disso, investigamos quais foram às medidas implementadas com vistas à

formação dos trabalhadores para as manufaturas e as fábricas do Rio de Janeiro entre 1824 e

9 OLIVEIRA, Geraldo Beauclair Mende de. Raízes da indústria no Brasil: a pré-indústria fluminense, 1808-
1860. Rio de Janeiro: Studio F & S Ed., 1992, p. 48.
10 Ver: SALLES, Ricardo. Nostalgia imperial: a formação da identidade nacional no Brasil do Segundo
Reinado. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996. SCHWARTZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. 5ª ed. São Paulo:
Duas cidades, 2000.
11 OLIVEIRA, Geraldo Beauclair Mende de. Op. cit, p. 183-184.
12 LOBO, Eulalia Maria L. História do Rio de Janeiro (do capital comercial ao capital industrial e
financeiro). Vol. I. Rio de Janeiro: IBMEC, 1978, p. 111.
13 SOARES, Luiz Carlos. A manufatura na formação econômica e social escravista no sudeste. Um estudo
das atividades manufatureiras na região fluminense: 1840-1880. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Ciências
Humanas e Filosofia. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1980, p. 117.
14 Ibidem, p. 115-117.
15 Como exemplo de medidas que promoveram proteção e retração aos estabelecimentos nacionais,
respectivamente, temos as tarifas Alves Branco e Silva Ferraz. Ibidem, p. 236.



1860. Para isso, abordaremos de forma breve como era esse processo antes de 1824, para

depois demonstrar o que a historiografia tem dito sobre isso após esse momento.

O processo de trabalho dos artífices no Brasil até 1824

De modo geral, até 1824 as corporações funcionaram como elementos propiciadores de

ensino voltado para o trabalho mecânico. Inseridos nesses espaços, os aprendizes passavam

por um longo processo de formação, estando subordinados aos seus mestres durante todo esse

período. Da mesma forma, o comércio dos gêneros provenientes das artes mecânicas somente

poderia ser realizado se seus proprietários estivessem atrelados a uma corporação.

A idade mínima para ingresso nessas organizações era por volta de quatorze anos e se

iniciava por meio de acordo entre o mestre e os pais do adolescente. Podia ser estabelecido

também uma renda mensal a ser paga aos mestres.16 Esse processo perdurava por alguns anos

e se estruturava em termos de posição no processo produtivo em aprendizes, oficiais e

mestres. Segundo Mônica Martins, “ao longo do aprendizado do ofício os artesãos eram

denominados aprendizes; o artesão que obtinha perfeita preparação técnica era denominado

oficial; aqueles que conduziam e ensinavam os serviços eram chamados mestres.”17

A passagem de aprendiz para mestre era realizada através de exames para a obtenção da

carta que habilitava a exercer o oficio junto aos juízes do Ofício. Posteriormente, era

solicitada licença à Câmara Municipal para que pudessem exercer sua prática profissional.

Estes deveriam ter pelo menos quatro anos de prática para passar por esse processo.18 No

entanto, não era qualquer um que chegava nesse nível. Algumas confrarias ou irmandades

restringiram a possibilidade de realização do exame à negros. Aos pardos livres era permitida

a realização, mas se houvesse a queixa de algum Oficial em examiná-los, deveria ser

apresentada a certidão de seu mestre que evidenciava ter aprendido bem o ofício.19

Esse tipo de situação foi perceptível nos Regimentos das Irmandades de ofícios da

Bahia entre os séculos XVIII e XIX. Isso levou Maria Flexor a perceber que os escravos não

exerceram todas as atividades mecânicas, havendo aquelas ocupadas exclusivamente por

brancos e aquelas tomadas apenas por negros. 20

16 MARTINS, Mônica de Souza Nunes. Op. cit., p. 88-89.
17 Ibidem, p. 30.
18 Ibidem, p. 33.
19 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Os escravos e os ofícios mecânicos na Bahia-Brasil. In: FERREIRA-ALVES,
Natália Marinho (coord.). Artistas e artífices no mundo de expressão portuguesa. Porto: CEPESE, 2007,
p.324-325.
20 Ibidem, p. 324.



De acordo com Luiz Antônio Cunha,21 as corporações de ofício no Brasil colonial

tiveram desenvolvimento distinto das guildas dos países europeus, isso porque as relações

escravistas afastaram os sujeitos livres do artesanato e da manufatura. No entanto, “se havia a

destinação do trabalho pesado e sujo (manual, evidentemente) ao escravo, havia, ao mesmo

tempo, atividades manuais que os brancos livres queriam que ficassem preservadas para si”.22

Desse modo, as corporações de ofício criaram mecanismos para impedir ou desestimular o

emprego de escravos em determinados ofícios, usando até mesmo para isso o apoio das

câmaras municipais.

Luiz Cunha sugere, ainda, que essa vinculação de alguns ofícios, manuais,

evidentemente, à escravidão fez com que não atraísse muitas pessoas para o exercício

profissional dessas referidas atividades. Por conseguinte, o trabalho e a aprendizagem do

mesmo eram compulsórios, não tendo jovens e crianças o direito de escolha.  Dessa forma,

Desde os tempos coloniais, quando um empreendimento manufatureiro de
grande porte, como os arsenais de marinha, por exemplo, exigia um
contingente de trabalhadores não disponíveis, o Estado coagia homens livres
a se transformarem em artífices. Não fazia isso, decerto, com quaisquer
homens livres, mas com aqueles que social e politicamente não estavam em
condições de opor resistência. Como na formação das guarnições militares e
navais, prendiam-se os miseráveis. Procedimentos semelhantes eram
adotados para com os menores destinados à aprendizagem de ofícios: os
órfãos, os abandonados, os desvalidos, que eram encaminhados pelos juízes
e pelas Santas Casas de Misericórdia aos arsenais militares e de marinha,
onde eram internados e postos a trabalhar como artífices, até que, depois de
um certo número de anos, escolhessem livremente onde, como e para quem
trabalhar.23

Caio Prado Junior, em sua obra “Formação econômica do Brasil”, apontou de forma

ampliada para essa ligação entre trabalho e escravidão. Para ele, “[...] nenhum homem livre se

rebaixa a empregar os músculos no trabalho. [...]”24 Até o ato de carregar as ferramentas seria

associado a atividade de escravo e as demais atividades seriam realizadas com o mínimo de

energia possível.

Luiz Antônio Cunha, em sua obra intitulada “O ensino de ofícios artesanais e

manufatureiros no Brasil escravocrata”,25 fez uma análise do processo de ensino para essas

artes desde o período colonial até o imperial. Para ele, esse mecanismo seria direcionado a

captar crianças e adolescentes pobres, órfãos e abandonados para essas práticas, por

21 CUNHA, Luiz Antônio. O ensino industrial-manufatureiro no Brasil. In: Revista Brasileira de Educação, n.
14, p. 89-107, Mai/Ago 2000.
22 Idem, p. 90.
23 Ibidem, p. 91.
24 PRADO, JÚNIOR, Caio. Formação econômica do Brasil. 6ª ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1961.
25 CUNHA, Luiz Antônio. O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata. 2ª ed. São
Paulo/Brasília: Editora UNESP/FLACSO, 2005, p. 23.



considerar que as artes manuais fossem desprezíveis. Isso ocorreria em virtude da vinculação

entre ofícios mecânicos e escravidão, o que fez com que as atividades manuais exercidas

pelos artífices fossem menos prestigiadas e não exercessem atração.

Entretanto, Mary Karasch indicou que muitos mestres-artesãos deixavam o trabalho

para viver dos salários de cativos.26 Isso evidencia a importância econômica dessas atividades

e que elas poderiam não ser tão desprezíveis assim. Por outro lado, a autora, em sua obra “A

vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850)”,27 ressaltou a existência de escravos

especializados e os conflitos entre esses trabalhadores e os brancos pobres. Ela chegou a

indicar que estes não conseguiam competir com os cativos, por serem habilidosos, o que fez

com que boa parte dos mestres-artesãos deixassem o ofício para ensinar aos seus escravos.

Os escravos mais peritos do Rio e, com frequência, os mais bem pagos, eram
os profissionais especializados e artesãos. Alugados pelas autoridades
municipais que precisavam de seus serviços, faziam parte da elite dos
escravos da cidade e estavam na maioria, se não em todas as profissões
especializadas. Muitos trabalhavam para seus donos, que também eram
artífices peritos, e haviam lhes ensinado a profissão, ou sozinhos, como
negros de ganho. Embora os brancos pobres protestassem no início do século
XIX contra o treinamento de escravos em atividades especializadas, não
conseguiam deter a tendência de treinamento de escravos aprendizes.
Petições de brancos que não podiam mais competir com escravos aprendizes
e artífices revelam que esses se saíam tão bem nessas profissões que seus
donos podiam viver à custa de seus salários. Até mesmo mestres-artesãos
deixaram de trabalhar para treinar seus escravos a realizar a tarefa. [...]28

Mesmo marcados pelo estigma da cor, uma parte dos escravos chegou a ser considerada

mestre-artesão, por seu bom oficio. “[...] Com efeito, Spix e Martius acreditavam que os

escravos do Rio tinham mais oportunidades de entrar nas profissões especializadas do que os

trabalhadores europeus, que eram excluídos devido às restrições das guildas na Europa. [...]”29

Esses autores chegaram a essa constatação através da análise de jornais até a década de 1840.

Segundo Marcelo Mac Cord,30 o trabalho mecânico na primeira metade do século XVIII

ainda era estigmatizado como atividade de escravo. No entanto, ele ressalta que esse

desprestigio não era compartilhado por toda sociedade. Na cidade de Recife, por exemplo,

26 KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia das
Letras, 2000, p. 276.
27 Idem
28 Ibidem, p. 276.
29 Ibidem, p. 277.
30 MAC CORD, Marcelo. Artes Mecânicas, Cor, Educação, Trabalho e Cidadania: uma associação de Artífices
no Recife Oitocentista. In: IX SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS “HISTÓRIA,
SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL”, 2012, João Pessoa. Anais do IX Seminário Nacional de Estudos e
Pesquisas “História, Sociedade e Educação No Brasil”. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2012.



teria existido um grupo de artesãos especializados em edificações que não eram brancos, mas

eram livres e depositavam sua confiança na ideia do trabalho como fator de distinção social.

Para esses indivíduos, em vez de o trabalho significar uma relação com a escravidão, era

uma forma de conquistar o reconhecimento de seus talentos e virtudes. Nesse contexto, o

governo central almejava elaborar processos escolarizantes a fim de promover uma formação

para as artes mecânicas e, assim, comandar esse processo que antes ficava a cargo das

corporações e dos mestres das oficinas. No entanto, essa iniciativa teria ficado apenas no

campo das ideias, o que fez com que esses agentes elaborassem alternativas para se adaptar a

esse novo contexto.

Eles teriam se inscrito na Irmandade de São José do Ribamar e desfrutaram de todas as

antigas práticas corporativas. Dessa forma,

por mais que a Constituição de 1824 tenha desmontado o aparato legal que
privilegiava as corporações de ofício, todos os seus costumes e práticas
culturais ainda estavam vivos nos corações e mentes daqueles mestres
carpinas e pedreiros que se mantinham vinculados àquela irmandade.31

Sabemos, desse modo, que os escravos e brancos pobres eram treinados pelos seus

mestres-artesãos para atuarem em suas oficinas, mas como esse processo de aprendizagem se

dava em estabelecimentos maiores, com maior número de trabalhadores, e em manufaturas do

Rio de Janeiro entre 1824 e 1860? Houve alguma medida do governo central com vistas a

essa questão?

A organização do trabalho nas manufaturas e fábricas cariocas entre 1824 e 1860

As formas de organização do trabalho industrial podem ser classificadas como

artesanal, manufatureira e fabril. Segundo Luiz Carlos Soares, a ideia que essas expressões

denotam não correspondem necessariamente ao que era evocado pela sociedade do século

XIX.32 Inclusive, até os dias atuais haveria dificuldades provocando imprecisões em suas

utilizações.

No Rio de Janeiro do século XIX, o temo oficina se referia a um lugar ou casa onde se

elaborava algo. Já o termo artesanato parece ter seu surgimento em um momento posterior,

31 MAC CORD, Marcelo. Andaimes, casacas, tijolos e livros: uma associação de artífices no Recife, 1836-
1880. Tese (Doutorado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas: Universidade
Estatual de Campinas, 2009, p. 4.
32 SOARES, Luiz Carlos. A manufatura na formação econômica e Social Escravista do Sudeste. Um estudo
das atividades manufatureiras na região fluminense 1840-1880. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Ciências
Humanas e Filosofia. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1980, p. 94.



quando houve a necessidade de diferenciar o trabalho puramente manual de suas demais

variações, o artesanato e o trabalho manufatureiro, e da atividade industrial, caracterizada pela

mecanização. O sentido mais recorrente do termo fábrica era o que conferia similaridade a

uma oficina. Estes seriam sinônimos. Já as manufaturas, por sua vez, seriam estabelecimentos

maiores e se remeteriam ao que entendemos hoje por manufaturas, além das grandes

indústrias mecanizadas. Esses sentidos seriam perceptíveis na documentação da época, o que

nos mostra a grande variação de entendimentos que se tinham a respeito desses termos.33

Segundo Eulalia Maria Lobo, as atividades artesanais e manufatureiras não teriam um

considerável destaque na economia carioca entre 1800 e 1840. A concorrência estrangeira, a

falta de uma política voltada para a produção interna e as limitações que o sistema escravista

impunha são as principais razões para essa posição. Isso mesmo após o período da

independência.34

A referida autora acrescentou, ainda, que “a pequena dimensão do artesanato e da

manufatura pode ser atribuída ao caráter agrário exportador da economia que não se voltava

para iniciativas que introduzissem relações distintas das formas escravistas dominantes.

[...]”35 Nesse sentido, as atividades que não se referissem a plantação e ao comércio não

teriam evidencia. Por isso, o artesanato seria mais relevante do que as manufaturas.

Segundo Luiz Carlos Soares,36 entre 1808 e 1840 teria existido no Rio de Janeiro 77

estabelecimentos classificados pela Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e

Navegação como sendo manufaturas e fábricas. No entanto, boa parte delas tratava-se de

oficinas artesanais independentes. Instalações manufatureiras de fato seriam 21, sendo que 13

delas foram fundadas entre 1831 e 1840, predominando os ramos de fiação e tecelagem de

algodão, velas, sabão e chapéus. Os donos eram basicamente estrangeiros e convivem nesses

espaços trabalhadores livres e escravos.

Ainda de acordo com esse mesmo autor, haveria dois períodos em se tratando de

manufaturas na região fluminense: um que se caracteriza pela predominância das atividades

artesanais e que vai de 1808 a 1840 e outro entre 1840 a 1880, como apontamos

anteriormente. Este último momento, segundo o autor, se subdividiu em duas fases: uma que

se caracterizou pelo surto industrial e que abrangeu o período de 1840 e 1860 e outra, em que

houve um momento de declínio e estagnação, mais precisamente entre 1860 e 1880.37

33 Ibidem, p. 94-100.
34 LOBO, Eulalia Maria L. Op. cit., p. 105
35 Ibidem, p. 106.
36 SOARES, Luiz Carlos. Op. cit., 1980, p. 115-116.
37 SOARES, Luiz Carlos. Op. cit., 1980.



O autor indicou que as manufaturas se desenvolveram paralelamente às atividades

comerciais, de serviços urbanos, bancárias e de transportes, em conformidade com as normas

de organização social, econômica e política da sociedade escravista e com os interesses dos

cafeicultores. Soares apontou que entre as décadas de 1840 e 1860 houve o crescimento no

número de manufaturas de grande porte. “Na Corte, houve a proliferação das oficinas

artesanais e investimentos foram feitos na instalação de manufaturas de grande porte, por

muitos negociantes que vislumbraram um clima mais favorável ao desenvolvimento das

atividades industriais.”38 No entanto, as reformas tarifárias de 1857 e 1860, que estabeleceram

a redução dos impostos sobre os produtos importados para 15% e a eliminação da isenção

para compra de matérias primas estrangeiras, estipulando-se para tal fim a tarifa de 5%,

trouxeram impactos às manufaturas locais. Além disso, ainda houveram as crises comercial e

financeira de 1864, fazendo com que alguns desses estabelecimentos fechassem as portas e

outros diminuíssem suas atividades até a década de 1880. 39

De modo geral, o artesanato se caracterizaria pelo fato de os artesãos terem o domínio

dos instrumentos de trabalho, bem como da matéria prima, dominando todas as fases da

produção. Já as manufaturas teriam surgido a partir das mudanças no artesanato, dando lugar

a divisão do trabalho, marca dessa nova forma de trabalho. As técnicas permaneciam

essencialmente manuais e ainda exigiam pouco investimento, mas sob essa nova organização

os trabalhadores já não detinham a matéria prima e nem sempre as ferramentas para o

trabalho.40 As indústrias, por sua vez, possuiriam como marca a revolução técnica e a rejeição

ao trabalho manual.

Para Marx, o capitalismo pressupõe a separação entre os trabalhadores e a propriedade

dos meios de produção, pois o dinheiro e a mercadoria só tornariam capital na relação entre os

donos dos meios de produção e os trabalhadores livres. Seria justamente essa polarização que

daria condições para a produção capitalista.41 Dessa forma, por tratarmos de uma sociedade

não capitalista, em que não há uma clara separação entre os trabalhadores e os meios de

produção, acreditamos que as práticas desenvolvidas nas corporações cariocas perpassaram as

manufaturas e fábricas até pelo menos meados do século XIX, principalmente no que tange ao

processo de trabalho.

38 SOARES, Luiz Carlos. A escravidão industrial no Rio de Janeiro do século XIX. In: V CONGRESSO
BRASILEIRO HISTÓRIA ECONÔMICA E DA VI CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE
EMPRESAS - ABPHE, 2003, Caxambu. Anais eletrônicos V Congresso Brasileiro História Econômica e da VI
Conferência Internacional de História de Empresas – ABPHE. Belo Horizonte: ABPHE-UFMG, 2003, p. 2.
39 SOARES, Luiz Carlos. Op. cit., 1980, p. 155.
40 Ibidem, p. 106-107.
41 MARX, Karl. A assim chamada acumulação primitiva. In: O Capital: crítica da economia política. Vol. I: o
processo de produção do capital. São Paulo: Nova Cultural, 1985, p. 261-94.



Isso porque as práticas tradicionais se perpetuariam no tempo por conta da transmissão

oral. Os costumes passam por questões não escritas, normas e usos não registrados por

qualquer documento oficial.42 Desse modo, a vinculação entre mestres e aprendizes poderia

ter permanecido no ambiente das manufaturas e fábricas, bem como as diretrizes de trabalho

poderiam continuar sendo ditadas por boa parte dessas normas.

Esse aspecto já foi apontado por Luiz Carlos Soares, em sua dissertação de mestrado.43

Esse autor apontou que apesar de as corporações de ofícios terem sido formalmente extintas

em 1824, as práticas corporativas permaneceram ativas nas atividades artesanais do Rio de

Janeiro até 1840. Isso seria perceptível pela permanência de mestres e aprendizes na

documentação da Junta de Comércio. Para Soares, o declínio das corporações de ofício foi

gradual e ocorreu ao longo da primeira metade do século XIX, sendo efetivado somente nesse

ano.

Marcelo Mac Cord, em sua tese de doutorado,44 também verificou a permanência de

alguns aspectos característicos das corporações de ofício em Recife após 1824. Ele apontou

que um grupo de carpinas, pedreiros e mestres, todos pretos e pardos na condição de livres,

criou alternativas para se adaptar aos novos tempos provocados pelo ato de extinção das

corporações pelo texto constitucional de 1824. Eles teriam se associado à Irmandade de São

José do Ribamar com o intuito de desfrutar de todas as antigas práticas corporativas.

Dessa forma, por mais que formalmente as corporações tenham sido extintas, muitas

práticas corporativas poderiam ter adentrado no recinto de oficinas e manufaturas após 1824.

Contudo, segundo Luiz Antônio Cunha,45 a atividade manufatureira na Colônia não

demandaria algum tipo de formação dos ajudantes tal como o artesanato corporativo, pois esta

seguiria padrões assimétricos. Por essa lógica, aos ajudantes não eram necessariamente

aprendizes e não era intencional aprender o ofício.

Quando se observa as medidas implementadas com a chegada da corte portuguesa no

Rio de Janeiro, verificamos a importância que a formação dessa mão de obra assumiu. Em

1809, foi criado o Colégio Real das Fábricas, no porto do Rio de Janeiro. De acordo com

Meire Müller,46 os artífices seriam pagos com o dinheiro proveniente da venda do que era

produzido. “[...] Na verdade, o ‘Colégio das Fábricas’ era um nome genérico que

compreendia dez unidades escolares em diferentes endereços, com duas aulas obrigatórias –

42 THOMPSON, E. P. Introdução. In: Costumes em Comum. São Paulo: Companhia das letras, 1988, p. 13-24.
43 SOARES, Luiz Carlos. Op. cit., 1980, p. 117.
44 MAC CORD, Marcelo. Op. Cit., 2009, p. 3-4.
45 CUNHA, Luiz Antônio. Op. cit., 2005, p. 29.
46 MÜLLER, Meire Terezinha. A educação profissionalizante no Brasil – das corporações de ofício à criação do
Senai. In: Revista da RET (Rede de Estudos do Trabalho) - Estudos do Trabalho. Ano III, nº 5, 2009, p. 7.



desenho e música e oito oficinas optativas – nas áreas de tecelagem, serralheria e

carpintaria.”47 Esse empreendimento teve duração efêmera, sendo desativado em 1812. Para

Müller, isso ocorreu porque não haveria estabelecimentos industriais suficientes para absorver

essa mão de obra.

Em 1816 foi criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios com o objetivo de

promover o ensino de artes e ofícios, mas com o decorrer do tempo essa organização foi se

voltando cada vez mais para o plano das artes, passando a se chamar em 1826 de Imperial

Academia e Escolas das Belas Artes. Na década de 1830, por sua vez, temos a criação das

Academias militares e depois somente no final da década de 1850 que observamos de fato a

criação de uma instituição com fins para a formação de ofícios mecânicos, o Liceu de Artes

de Ofícios.48

Somando-se a isso, ainda temos o fato de importantes agentes da economia carioca

investir nesse setor. Théo Piñeiro indicou que os negociantes de grosso trato atuaram tanto em

atividades comerciais, como em manufaturas, companhias de seguros, bancos e casas

bancárias. Conhecidos como os donos do dinheiro, esses indivíduos se diferenciavam dos

simples comerciantes por serem detentores de capitais que agiam na esfera da circulação,

financiamento e abastecimento do tráfico de escravos.49

Luiz Carlos Soares ressaltou que muitos comerciantes eram também empresários no

ramo manufatureiro, os quais utilizavam seus ganhos no comércio para o desenvolvimento

dessas novas atividades. Essa seria uma maneira para diversificar os investimentos em

momentos propícios para esse fim. No entanto, a atividade principal, a saber: o comércio, não

era deixada de lado. Quando ocorria alguma dificuldade financeira, recorria-se às subvenções

do governo imperial.50

Dessa forma, observa-se que a busca por trabalhadores com habilidades para exercer

esses tipos de atividades foi constante. No ramo da construção naval, por exemplo, Geraldo

Beauclair apontou a existência de ampla maioria de mão de obra branca ou de portugueses.

Todavia, escravos desses agentes eram levados para atuar no arsenal da marinha, embora

também houvesse escravos da Coroa. Havia queixas de falta de mão de obra, sem contar as

deserções dos artífices para outros estabelecimentos que pagavam salários melhores.51 As

técnicas e o processo de trabalho desse ramo eram essencialmente manuais. Maquinistas

47 Idem
48 Ibidem, p. 8-11.
49 PIÑEIRO, Théo Lobarinhas. “Os Simples Comissários”: negociantes e política no Brasil Imperial. Niterói:
Editora da UFF, 2014, p. 29.
50 SOARES, Luiz Carlos. Op. cit., 1980, p. 132.
51 OLIVEIRA, Geraldo Beauclair Mende de. Op. cit., p. 87-89.



ingleses eram procurados na Europa por autoridades brasileiras. Quando estes transportavam

os navios até aqui, eram muitas das vezes contratados para servir no Brasil.

No Arsenal de Guerra deu-se continuidade a filantropia oferecendo amparo à orfandade

e à indústria. A maior parte da mão de obra era menor de idade em diferentes ofícios. Antes

de ingressarem nesse tipo de ensino, havia a instrução das primeiras letras. No entanto, havia

gastos com roupas e alimentos para esses aprendizes. Para Beauclair,52 essa experiência foi

incomum no Rio de Janeiro, mas não teria faltado pedidos no sentido de que o governo

promovesse a substituição da mão de obra escrava pela livre, por meio da criação de escolas

de artes mecânicas para esses tipos de atividades.

De modo geral, somente três estabelecimentos pertenciam ao governo entre 1809-1849.

São elas: a de tecidos da Lagos Rodrigo de Freitas, a do Catumbi e os Arsenais Reais. O

colégio das Fábricas criado em 1809 foi extinto em 1812 juntamente com a fábrica da

Lagoa.53

Quanto aos estabelecimentos particulares, ou seja, sem ligação direta com o governo

central, boa parte dos documentos não fornece informações sobre a mão de obra. Segundo

Eulalia Lobo,54 com utilização de parte de mão de obra escrava e livre, elas se caracterizavam

por ser fundamentalmente manual ou de instrumentos simples. Alguns documentos não

mencionam o uso de mão-de-obra cativa, o que não quer dizer que não fossem empregadas.

Sendo assim, no momento, não temos dados para apresentar como se daria o processo de

formação nesses espaços, mas a análise da documentação da Junta de Comércio, da Sociedade

Auxiliadora da Indústria Nacional e outros mais, como jornais de época, poderá preencher

essa lacuna.

Considerações finais

Podemos observar que o processo de ensino e aprendizagem, fosse das primeiras letras

ou voltado especificamente para as artes mecânicas, não foi realizado sob o modelo de escolas

mantidas pela coroa portuguesa. A alfabetização no período colonial ficava a cargo dos

colégios jesuítas e o ensino para o trabalho mecânico era de competência das corporações de

ofício.

52 Ibidem, p. 105-106.
53 LOBO, Eulalia Maria L. Op. cit., p. 115.
54 Ibidem, p. 121.



No período final de vigência do poder das corporações de ofício, início do século XIX,

diversas medidas foram implementadas com vistas a promoção do ensino para o mundo das

artes manuais e manufatureiras. Em 1809, tivemos a criação do Colégio das Fábricas. Em

1816, foi criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, embora tenha se afastado do

ensino do trabalho mecânico e nos anos de 1830 e 1850, respectivamente, tivemos as

Academias militares e o Liceu de Artes e Ofícios.

Verificamos, assim, que dentro do recorte cronológico do presente estudo, os

estabelecimentos com ligação com o governo imperial tiveram amparo das Academias

Militares para formar sua mão de obra. Quanto aos estabelecimentos particulares, há indícios

de que essa prática era realizada dentro do próprio recinto de produção. No entanto, essa é

uma questão que precisa ser melhor investigada e que no momento não temos dados

substancias para apresentar.

Seja como for, urgiu a necessidade por mão de obra especializada para esses tipos de

empreendimentos, o que fez com que a utilização de mão de obra estrangeira se demonstrasse

como uma solução mais rápida para essa questão, como ocorreu no Arsenal da Marinha. Por

não dominar a arte da metalurgia, essa mão de obra foi trazida de outros locais. Isso pode ter

acontecido também com outros ramos. De todo modo, essa é uma questão que ainda está

sendo verificada e poderá ser melhor esclarecida mais à frente.
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