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A Autonomia paulista 

 

RESUMO 

Esta monografia tem por objetivo analisar a importância da atuação da 

Assembléia Legislativa Provincial em São Paulo, a partir da sua criação pelo Ato 

Adicional em 1834, na viabilização da expansão econômica da província. O 

pressuposto deste trabalho é que o Ato Adicional, através das assembléias 

provinciais, conferiu autonomia às províncias, de forma a gerir recursos próprios que 

lhes conferiram condições para investir no seu crescimento econômico. Em São 

Paulo, isto significou investir na construção e manutenção de uma rede viária 



necessária para escoar a produção até o porto, problema vital a ser resolvido, uma 

vez que esta expansão se direcionou para o interior. Por outro lado, procura-se 

demonstrar que a criação de assembléias provinciais autônomas possibilitou forjar 

uma elite política local que se diferenciava da elite econômica, de modo a 

implementar um projeto que ia além do interesse privado.  

Foram utilizados documentos de diversas origens: relatórios dos presidentes 

da província que se encontram no site da Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo, os anais da Assembléia Provincial e relatórios de câmaras municipais, do 

Arquivo da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, relatório de funcionários 

da Assembléia e maços de obras públicas do Arquivo do Estado de São Paulo.  

Os resultados obtidos demonstram que a autonomia provincial conferiu 

agilidade ao governo da província no sentido de resolver os obstáculos que se 

impunham à agricultura de exportação. Além disso, as estradas tinham importância 

política e não apenas econômica, em uma época na qual se constituíam o único 

meio de comunicação e, portanto, o único meio do governo provincial levar sua 

autoridade a todo território sob sua jurisdição. Ao mesmo tempo, ao atender os 

interesses dos fazendeiros, que necessitavam das estradas, as assembléias 

provinciais cooptavam a adesão destes fazendeiros ao Estado que estava sendo 

construído. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

A partir do final do século XIX criou-se uma visão mítica de São Paulo e dos 

paulistas. Terra dos bandeirantes, terra de empreendedores e desbravadores. Mais 

tarde se tornou a terra da indústria, dos empresários, dos capitalistas, dos 

trabalhadores. A riqueza de São Paulo seria fruto da virtude de sua gente e de sua 

natureza pródiga. Os mitos ocupam um lugar diferente da história, mas a 

historiografia durante um longo tempo incorporou alguns elementos desta visão em 

que o paulista sobressaía-se como uma espécie de herói a construir a porção mais 

rica do país. A historiografia contemporânea já formulou, de diferentes modos, a 

crítica a este tipo de abordagem, oferecendo diversas explicações para o 

desenvolvimento específico da província e depois estado de São Paulo. Nesta 

monografia, a proposta é oferecer uma explicação que procura articular os caminhos 



paulistas ao processo de construção do Estado no Brasil.  

A abdicação de d. Pedro I em 1831 permitiu que parte da elite brasileira 

assumisse o poder e realizasse reformas na Constituição que já vinham sendo 

reivindicadas há algum tempo.  O principal ponto que esta elite almejava era a 

autonomia dos governos provinciais, para que estes pudessem gozar de liberdade 

para administrar suas províncias sem interferência do governo central. O Ato 

Adicional promulgado em 1834 dividiu as competências do Estado entre províncias e 

centro. As primeiras, com a criação das Assembléias Legislativas Provinciais, 

adquiriram o direito de cobrar determinados impostos e decidir sobre o investimento 

da arrecadação tributária, ou seja, parte das rendas obtidas com os impostos 

permaneceu, a partir de então, na província de origem, para ser disponibilizada 

segundo os orçamentos elaborados pelos deputados provinciais. Além disso, eles 

passaram a ter competência para legislar sobre temas importantes como obras 

públicas, empregos provinciais e municipais, criar e organizar uma força policial 

própria. Adotava-se desta forma, um arranjo de tipo federativo na monarquia 

brasileira1. 

Ao conferir autonomia às províncias, o Ato Adicional lhes garantiu recursos, 

mas também lhes atribuiu obrigações, como instrução pública, catequização dos 

índios, etc. A expectativa era que os impostos provinciais garantissem os meios 

necessários para fazer frente às suas novas tarefas e responsabilidades 

administrativas.  

Ao mesmo tempo, os legisladores tinham como preocupação a manutenção 

                                                           
1
 Sobre o tema ver Miriam Dolhnikoff – O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil. São Paulo, 

Globo, 2005. Neste livro a autora procura demonstrar que o Ato Adicional implantou um arranjo 
federativo que não foi desmontado com o Regresso da década de 1840, como advoga a maior parte 
da historiografia brasileira, uma vez que as competências tributárias, legislativas e coercitivas das 
Assembléias Legislativas Provinciais não foram revogadas até o fim do Império, garantindo-lhes 
autonomia para governar a província em temas importantes do ponto de vista econômico, político e 
social. 



de uma fonte considerável de rendas para o governo central, fiador da unidade 

nacional. Como conseqüência, apesar de garantir para as províncias um montante 

de recursos, a emenda constitucional preservou para o governo do Rio de Janeiro os 

impostos mais rentáveis, aqueles que incidiam sobre a importação e a exportação.  

Para as províncias restaram os chamados tributos internos, que incidiam 

sobre circulação de mercadorias, sobre a propriedade, etc. A rentabilidade ou não 

da cobrança destes impostos dependeria em primeiro lugar do vigor econômico de 

cada província. Obviamente, as mais ricas teriam maiores fontes de arrecadação. 

Dependeria também da capacidade política das novas assembléias legislativas 

provinciais de fazerem valer sua autoridade no sentido de tornar efetiva a cobrança 

dos impostos. E, por fim, de sua capacidade administrativa, no sentido de organizar 

seus orçamentos de modo a evitar déficits e tornar despesas em fontes de aumento 

de receitas.  

A autonomia estava centrada na Assembléia Legislativa, uma vez que o 

presidente da província continuava sendo nomeado pelo governo central. O que 

levou alguns autores a colocar em xeque a autonomia2. Mas é possível afirmar o 

contrário se for considerada a concepção de governo representativo prevalecente no 

século XIX. Considerava-se então que a representação política era garantida pelo 

órgão legislativo, por isso uma monarquia, em um tempo em que os reis ainda 

gozavam de poder de fato, podia ser representativa, desde que constitucional. Como 

apontou Giovanni Sartori, o que garante a existência de representação é justamente 

a presença da Câmara eletiva. É ela que permite atribuir caráter de representação 

às instâncias não eletivas (monarca, senado nomeado ou hereditário, judiciário), 

                                                           
2
 Veja-se por exemplo José Murilo de Carvalho – A construção da ordem. Brasília, UNB, 1981 



uma vez que estas se submetem às leis aprovadas na assembléia eletiva3. Este era 

o caso das assembléias provinciais. O presidente pouco podia interferir nas suas 

decisões. Não podia apresentar projetos de lei, de modo que os relatórios que 

dirigiam aos deputados anualmente eram cruciais no sentido de ser o instrumento 

pelo qual procuravam convencer o Legislativo a adotar as medidas que 

consideravam necessárias, como o fez José Antonio Saraiva, presidente de São 

Paulo em 1855: 

Sem rios que facilitem o transporte de seus gêneros e com os seus 

mais férteis e ricos terrenos colocados em grandes distancias do litoral, 

não poderia a província de São Paulo deixar de ter como assunto o 

mais grave para,seus representantes, como condição indispensáveI do 

seu progresso, o melhoramento de suas estradas4 

Por outro lado, quando aprovadas lei das quais discordavam, os presidentes 

tinham o recurso de vetá-las, mas este veto podia ser derrubado pelos deputados, 

de modo que eram os representantes eleitos que de fato tomavam as decisões e 

assim a autonomia estava garantida. 

Em função desta concepção e dinâmica, o presidente de São Paulo, 

Saldanha Marinho, em 1868, chegou ao extremo de colocar a possibilidade de 

renunciar ao seu cargo, caso não contasse com o apoio da maioria da assembléia, 

pois, segundo ele, só havia aceitado a nomeação por acreditar que 

Seus esforços seriam robustecidos pelo apoio dos representantes 

provinciais. Contava com este apoio, mas se os deputados 

entendessem que lhe deviam negar, esperava da sua lealdade, se 

manifestassem francamente: ‘Não prejudiquemos a província com mal 

entendida conveniência’ dizia Saldanha Marinho; ‘a outro que melhor 

                                                           
3
 Giovanni Sartori, A teoria da representação no Estado representativo moderno. BH, Faculdade de 

Direito da Universidade de Minas Gerais, 1962, p. 44 Sobre as concepções de governo representativo 
no século XIX ver também Hanna Pitkin – The concept of representation. Los Angeles, University of 
California Press, 1967 e Bernard Manin - Los principios del gobierno representativo. Madrid, Alianza 
Editorial, 1998 
4Eugenio Egas – Galeria dos presidentes de São Paulo. SP, Publicação Oficial do Estado de São 
Paulo, 1924 - site da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, p. 243 



preencha vossas vistas cederei de bom grado o lugar que me foi 

confiado. Assim compreendo o sistema representativo’5 

Como uma instância legislativa regional do governo representativo - a 

monarquia constitucional - que estava sendo organizado a partir da independência, 

forjou-se no interior das assembléias provinciais uma elite política comprometida 

com a construção e manutenção do Estado e que, portanto, se diferenciava da elite 

econômica. O próprio Ato Adicional preocupou-se em estabelecer um sistema de 

eleição que garantiria que os deputados formassem uma elite provincial descolada 

dos potentados locais. Eles deviam ser eleitos pelo mesmo procedimento adotado 

para a escolha dos deputados da Assembléia Geral Legislativa. Cada eleitor deveria 

votar em tantos nomes quantos deputados seriam eleitos. No caso de São Paulo 

cada eleitor tinha que escolher 36 nomes. Regra equivalente foi adotada para as 

eleições de regente, também previstas no Ato Adicional: cada eleitor deveria 

escolher dois nomes para preencher o cargo, sendo necessariamente um de fora de 

sua província. Dessa forma, foi possível impedir a regionalização das eleições, pois 

além de votar no candidato de sua região o eleitor, ao ter que escolher um segundo 

nome, acabava por optar entre os de projeção nacional6. No caso das eleições para 

a Assembléia provincial, a obrigatoriedade de que cada eleitor escolhesse 36 nomes 

(ou 28, ou ainda 20, conforme o número de deputados que compunham a 

Assembléia de sua província) impedia que fazendeiros com influência apenas em 

uma pequena localidade dominassem a instituição. Somente aqueles com 

capacidade de obter votos em diversos pontos da província conseguiam ser eleitos.  

                                                           
5
 Idem, . 376 

6- Paulo Pereira de Castro ressalta que o resultado das eleições para regente em 1835 
demonstra que cada eleitor consignou o nome do candidato de sua região e o de Feijó ou 
Holanda Cavalcanti, os dois candidatos com maior projeção nacional. Em um universo de 
6 mil eleitores, Feijó recebeu 2826 votos, Holanda Cavalcanti 2251, seguindo-se uma 
longa lista de candidatos onde cada um não alcançou o milhar de votos. Paulo Pereira 
Castro - "A `Experiência Republicana', 1831-1840". Sérgio B. de Holanda (org.)-História 
Geral da Civilização Brasileira. 5a. ed., São Paulo, Difel, 1985, T.II, 2o.V., p. 39 



Foi o que ocorreu, por exemplo, nas eleições realizadas em dezembro de 

1847, em Paranaguá, cidade situada na região que se tornaria, em 1853, a província 

do Paraná, mas que então pertencia a São Paulo. O candidato mais votado foi 

Antônio Francisco de Azevedo, da própria cidade, com 32 votos. Mas em seguida 

foram eleitos candidatos de localidades distantes como Martim Francisco Ribeiro de 

Andrade, de Santos, Antônio Clemente dos Santos, de Guaratinguetá, Antônio 

Francisco de Paula Souza, de Mogi-Mirim, Tristão de Abreu Rangel, de Itú, Felicio 

Pinto de Mendonça Castro, de São Paulo, Joaquim Antônio Pinto Jr., também de 

São Paulo, e Cândido Marcondes Ribas, de Taubaté, cada um com 18 votos. Todos 

foram eleitos, com exceção justamente do candidato de Paranaguá, Antônio 

Francisco de Azevedo7. Forjava-se, assim, uma verdadeira representação provincial, 

no sentido de que apenas tornavam-se deputados aqueles que conseguissem 

influência política além dos limites dos municípios. 

Além disso, a necessidade de assumir a direção dos negócios públicos 

provinciais obrigava os deputados a se comprometerem com os interesses do 

governo, a começar por fazer valer sua autoridade na arrecadação tributária que 

viabilizaria este mesmo governo. Para isto tinham que enfrentar fazendeiros, sempre 

arredios quando se tratava de pagar impostos. Por outro lado, um governo provincial 

autônomo trazia o Estado para mais perto da elite econômica possibilitando acordos 

em torno de interesses comuns, como o caso da construção de estradas em São 

Paulo. 

 

A especificidade paulista 

                                                           
7- Relatórios das Câmaras Municipais à Assembléia Provincial de São Paulo (1841-1851) 

Arquivo da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 



As experiências foram diferentes nas diversas províncias do Império. Em 

algumas, os cofres públicos permaneciam em constante situação deficitária. Nestes 

casos, os deputados lançavam mão de diversos expedientes para fazer frente às 

despesas necessárias. O primeiro era o de simplesmente burlar a lei, criando 

impostos sobre objetos de competência exclusiva do governo geral. Outro recurso 

freqüente era o de solicitar empréstimos ao Rio de Janeiro. Segundo lei aprovada 

em 1836, a Coroa deveria suprir o déficit das províncias cujas rendas não 

chegassem para suas despesas. 

Nesse quadro a província de São Paulo esteve entre aquelas que foram 

capazes de gerir suas rendas de modo a garantir saldos positivos na maior parte do 

tempo. Dispunha, portanto, de dinheiro em caixa para compensar aqueles anos em 

que o saldo fosse eventualmente deficitário, o que lhe permitia fazer normalmente 

frente às suas despesas sem recorrer a empréstimos. 

A explicação para tanto foi apresentada pelo presidente da província, Miguel 

de Souza Mello e Alvim, em relatório à Assembléia Legislativa, por ocasião da 

sessão de abertura dos trabalhos de 1842, no qual ele comunicava que:  

Os cofres da província encontravam-se em estado de 

prosperidade e S. Paulo talvez fosse a única província que via 

acumularem-se anualmente grandes saldos depois de satisfeitos todos 

os seus encargos. As suas despesas eram todas produtivas, não 

havendo as que se chamam de luxo. Os superintendentes ambulantes, 

empregados públicos da Tesouraria, muito contribuíram para melhorar 

a arrecadação, ativando e fiscalizando as coletorias nos respectivos 

círculos8.  
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 Eugenio Egas – Galeria dos presidentes de São Paulo. SP, Publicação Oficial do Estado de São 

Paulo, 1924 - site da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, p. 119 



Em seguida Mello e Alvim relatava uma série de investimentos feitos em 

várias estradas. Primeiro na construção da estrada da Maioridade, prioritária para a 

produção provincial, porque facilitaria o transporte de mercadorias entre o planalto e 

Santos, transpondo as imensas dificuldades impostas pela serra do Mar. Segundo, 

outras tantas estradas que tinham papel importante na circulação de riquezas na 

região. 

No relatório do presidente da província, José Cesário de Miranda Ribeiro, de 

1836, um ano depois do inicio de funcionamento da assembléia paulista, fica claro 

que a prioridade de investir a renda arrecadada em estradas foi estabelecida desde 

o inicio:  

Não escapavam ao Poder Legislativo nem ao governo as 
vantagens de boas estradas que animassem o comércio, a indústria e 
lavoura. Convinha aperfeiçoá-las e organizar um sistema de viação 
provincial. Das boas estradas resultaria o progresso da província, o 
aumento da sua riqueza e da sua fonte de renda. A lei de 24 de março 
de 1835 criara renda para conservação e reparo das estradas. 
Estabeleceram-se barreiras no Cubatão de Santos; nas estradas para 
o Rio de Janeiro; na de São José dos Pinhais para Paranaguá e 
Antonina; na de Curitiba para Morretes; na de S. Luis para Ubatuba; na 
de Cunha para o mar; e na de Paraibuna para Caraguatatuba9.  

Miranda Ribeiro faz referência ainda a várias estradas e a uma lei provincial 

aprovada no ano anterior que mandava iniciar os estudos necessários para a 

construção de uma estrada carroçável do planalto a Santos e que resultaria na 

estrada da Maioridade citada acima. 

A preocupação em investir em estradas refletia a necessidade básica para a 

expansão da economia provincial. A agricultura de exportação no planalto só poderia 

expandir-se se o governo garantisse meios para escoar a produção para o porto de 

Santos. Com o crescimento econômico, crescia também as fontes de arrecadação 

                                                           
9
 Eugenio Egas – Galeria dos presidentes de São Paulo. SP, Publicação Oficial do Estado de São 

Paulo, 1924 - site da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, p. 56 



dos cofres provinciais. Além disso, como nota Miranda Ribeiro, as próprias estradas 

se tornavam fonte de receitas. Nelas foram instaladas as chamadas barreiras (que 

corresponderiam aos pedágios atuais), onde eram cobradas taxas de todos que por 

elas transitassem. 

O principal tributo auferido pelo governo provincial paulista era então o "direito 

de saída", ou seja, aquele que incidia sobre os gêneros comercializados para fora da 

província. Os cofres provinciais dependiam, assim, da expansão da agricultura de 

exportação. Esta, por sua vez, dependia da ação do governo.  

Em relação às barreiras, este tipo de tributação foi fruto da agilidade adquirida 

pela administração pública com as assembléias provinciais, pois permitiu criar 

rapidamente os meios necessários para obter os recursos para manutenção e 

crescimento da rede viária: "parte do aparelho de Estado, as barreiras nortearam a 

reestruturação da política tributária da província, significando, em alguns momentos, 

a maior das rendas do orçamento provincial."10 

É preciso ressalvar, contudo, que este quadro político-administrativo se 

inseria em uma realidade econômica específica: a expansão da agricultura de 

exportação na província, primeiro do açúcar, depois do café. Enquanto outras 

províncias enfrentavam dificuldades econômicas ou tinham pouco potencial de 

crescimento, São Paulo estava entre aquelas com maiores possibilidades para a 

expansão de sua economia. Autonomia provincial casava-se então com 

potencialidade material de crescimento econômico. 

                                                           
10- Hernani Maia Costa - As Barreiras de São Paulo. São Paulo, Dissertação de Mestrado 

apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, 1984, p. 225. Sobre o tema veja-se também 
Francisco Alves da Silva- Abastecimento em São Paulo (1835-1877). São Paulo, 
Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de História da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1985 

  



 

CAMINHOS PROVINCIAIS 

A superação dos enormes obstáculos à expansão da economia paulista, 

principalmente as numerosas dificuldades de organizar o escoamento de sua 

produção para o porto de Santos, tendo em vista a distância entre as fazendas e o 

litoral e a dificuldade de transpor a serra do Mar, dependeu inteiramente da atuação 

da Assembléia Provincial..  

Mas a prioridade conferida aos investimentos na agricultura de exportação 

não obedecia apenas à dependência dos cofres provinciais da tributação dessa 

atividade. Havia ainda a necessidade de conquistar o reconhecimento dos grandes 

proprietários, como condição indispensável para a efetiva consolidação política do 

poder provincial. Ampliar a rede viária e conservar a já existente, era, portanto, 

ampliar a rede tributária e, paralelamente, construir uma rede de apoio político.  

Além disso, as estradas eram vitais para viabilizar a autoridade da 

Assembléia Legislativa sobre o território da província, fazendo chegar seu comando 

às mais distantes localidades. Em 1844 o presidente da província Manoel Felizardo 

de Souza e Mello equiparava a importância da circulação de idéias a de produtos, 

para também justificar a prioridade dos investimentos em estradas:  

Em uma província tão extensa como a nossa, contendo de Norte a 

Sul mais de duzentas léguas, e outras tantas de Leste a Oeste, de 

primeira e mais palpitante necessidade é a abertura e conservação de 

estradas que ponham em comunicação entre si os diferentes 

municípios espalhados por essa área imensa, tornando possível e fácil 

a circulação de idéias e produtos, destarte aumentando a indústria, o 

comércio e a civilização de seus habitantes11  

Três anos depois o papel político da rede viária era ainda salientado pelo 
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 Eugenio Egas – Galeria dos presidentes de São Paulo. SP, Publicação Oficial do Estado de São 
Paulo, 1924 - site da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, p.149 



engenheiro em comissão do governo da província encarregado de examinar o 

estado de algumas estradas, conforme seu relatório enviado ao dito governo:  

As estradas são, por certo, únicas vias seguras por onde podemos 

chegar ao complemento da felicidade dos povos, ligando as suas 

relações comerciais e políticas - são os mais seguros meios de 

levarmos à posteridade a verdadeira grandeza dos homens e das 

nações. 12(grifo meu) 

Assim, o Estado nascente tinha como uma de suas principais tarefas a 

construção de uma rede viária, ou seja, de comunicação eficiente, capaz de conduzir 

sua autoridade às mais distantes localidades.  

O empenho para impor as novas regras do jogo político encontrava eco, no 

caso de São Paulo, na necessidade de fazendeiros e comerciantes de expandir a 

rede viária para viabilizar o escoamento de seus produtos. Ali o poder provincial, ao 

se empenhar na construção e manutenção de estradas, servia, ao mesmo tempo 

tanto aos fazendeiros quanto ao governo central, desempenhando dessa forma um 

papel determinante na viabilização do Estado nacional, pois lhe fornecia o meio 

material de chegar às localidades enquanto cooptava fazendeiros ansiosos por mais 

estradas. 

Essa identificação de interesses não impedia, entretanto, que o governo 

provincial e os fazendeiros entrassem em constantes conflitos. Esses confrontos se 

davam em vários níveis, envolvendo diversas questões, mas o mais freqüente era, 

exatamente, em torno daquele item em que tinham maior identidade: as estradas.  

Eram constantes, por exemplo, as reclamações contra proprietários que 

procuravam intervir na determinação do traçado de uma nova estrada, de modo a 

impedir que passasse por dentro de suas terras ou impor que seu trajeto fosse 

                                                           
12- Maço de Obras Públicas 5149 (1847). Arquivo do Estado de São Paulo. 



determinado de modo a passar o mais próximo possível de sua fazenda. O que não 

raras vezes obrigava a um desnecessário e dispendioso prolongamento do caminho.  

Em 1835 a Câmara Municipal de Atibaia enviou ao vice-presidente da 

província um ofício, pelo qual requeria a abertura de uma nova estrada, alegando 

que as tropas que se dirigiam a Bragança encontravam grande dificuldade em 

atravessar o rio Jaguari, devido ao fato da única ponte disponível ser particular. 

Logo,  

os que tem passado pedem de favor a passagem na ponte de 

Modesto Ortiz, o qual, vendo que o povo conhece o melhoramento, 

denega esta passagem, temendo estrada. 13  

Normalmente cabia à assembléia arbitrar esses conflitos entre localidades e 

proprietários que disputavam e repudiavam o traçado das estradas. Tendo ainda em 

vista os limitados rendimentos provinciais, era natural que houvesse uma demanda 

superior aos recursos disponíveis para a construção e a manutenção das diversas 

vias, o que redundava também em uma luta interminável entre as várias localidades 

para serem favorecidas na elaboração do orçamento provincial. Em 1851 o 

presidente de São Paulo, Vicente Pires da Mota, dirigindo-se aos deputados da 

Assembléia Legislativa, manifestava sua preocupação com a sobrecarga que 

sofriam os cofres provinciais exatamente por dependerem deles a construção e a 

manutenção das estradas, por esta razão propunha que houvesse um planejamento 

melhor. Sendo as estradas:  

 Assunto de vital interesse para o comércio e a lavoura, era 

indispensável sistematizar os trabalhos das estradas existentes e que 

fossem projetadas. As províncias deveriam ocupar-se com as estradas 

centrais e de caráter geral; e os municípios com as estradas laterais de 

seu particular interesse14.  
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As dificuldades enfrentadas pelo governo eram tão constantes que o 

presidente de São Paulo lamentava, em seu relatório de 1844, o prejuízo causado 

aos cofres públicos pela falta de uma planificação racional nas consignações 

orçamentárias viárias:  

Sem dúvida, grande parte desses inconvenientes, que atacam 

diretamente a indústria e comércio de nossa província, a perda 

sensível dos dinheiros públicos, são devidos não haver uma diretoria 

de obras públicas, a quem possa a presidência encarregar o exame 

das estradas, sua direção, método de construção e outros trabalhos 

dessa natureza, sendo forçada a guiar-se por informações nas quais 

domina a paixão, o espírito de interesse e bem vezes a ignorância e o 

desleixo.15  

Na tentativa de sanar esse tipo de problema e mostrando disposição de 

racionalizar os investimentos e não deixá-los ao sabor das pressões dos interesses 

privados, os deputados criaram uma diretoria de obras públicas encarregada de 

examinar as questões viárias e fornecer informações o mais objetivamente possível. 

Além da criação da diretoria de obras públicas, outras soluções foram ainda 

tentadas, como a divisão e a classificação das estradas em provinciais, municipais e 

particulares, de modo a estabelecer quais dentre elas seriam objeto de 

investimentos provinciais e quais seriam de responsabilidade do poder local. Essa 

iniciativa não teve, entretanto, os efeitos práticos esperados, pois a falta de recursos 

das municipalidades as impedia de arcar com as despesas necessárias para a 

manutenção das estradas sob a sua jurisdição, o que devolvia a situação ao seu 

estado anterior.  

Em 1849, por exemplo, a Câmara Municipal de Santa Isabel enviou relatório à 

Comissão de Obras Públicas da Assembléia Legislativa requerendo verbas para a 
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conservação das estradas municipais:  

A Câmara sabe que as estradas municipais devem ser feitas com as 

rendas próprias do seu município; mas não havendo dinheiro algum, 

sendo tênues ou nenhuma as rendas, o cofre provincial deve dar algum 

auxílio, o qual esta Câmara solicita desde já. 16 

Arbitrando os conflitos entre localidades, enfrentando muitas vezes 

fazendeiros arredios, o governo provincial empregou parte do seu orçamento na 

ampliação da rede viária, permitindo a expansão da agricultura cafeeira e otimizando 

as potencialidades econômicas da província. O resultado dessa política viária pode 

ser aferido pela comparação entre a rede existente em 1837 e aquela de 1851. No 

mapa viário elaborado por Daniel Pedro Muller, naquele ano de 1837, pode-se 

contar 36 estradas e ramificações17. Já em 1851 o relatório sobre o estado das obras 

pública apresentado ao presidente da província pelo Conselho de Engenheiros do 

governo menciona 25 novas estradas que não constam do mapa de Muller18. O que 

significa ter o governo provincial, em 14 anos, aumentado em aproximadamente 

70% a rede viária paulista, num ritmo de crescimento médio anual de 5% mantido 

por quase uma década e meia. 

O desempenho do poder provincial no que se refere à expansão da rede 

viária ilustra como foi sendo conferida, a partir de 1834, uma nova feição ao 

regionalismo herdado do período colonial. A autonomia conquistada permitia ao 

governo da província administrar as intermináveis disputas locais, defendendo os 
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recursos disponíveis e fornecendo ao grupo dominante na região um eficiente órgão 

para atender às suas várias necessidades.  

Estabeleciam-se novos parâmetros para as relações entre elites locais e 

Estado que, assim redimensionados, tiveram, no caso de São Paulo, como 

resultado, a possibilidade de superar um grande obstáculo para a expansão 

cafeeira, de modo que permitiu que a província se tornasse, com o passar do tempo, 

a mais rica do Império. 

 

O PROBLEMA DA MÃO-DE-OBRA 

Os obstáculos para construir e conservar estradas eram numerosos e 

variados. O presidente do legislativo provincial listaria, em 1841, alguns deles, na 

sua fala de encerramento dos trabalhos daquele ano:  

Não é fácil, senhores, em um país nascente e pouco conhecido, e 

em que, portanto, tudo é novo e tudo escasso, proceder com presteza 

e êxito seguro nos melhoramentos que se empreendam. É assim que 

vós encontrastes, e por tempo vossos sucessores encontrarão, não 

pequenos obstáculos em cortarem a província de vias de comunicação 

que ofereçam meios de transporte convenientes e pouco dispendiosos. 

A ignorância da topografia do país; a falta de conhecimentos 

profissionais para os exames e formação dos planos convenientes, 

sem o que há risco de se ser surpreendido, como já tem sucedido, por 

um fatal desengano; a carência de braços idôneos para sua execução; 

a falta, enfim, de cabedais suficientes; tudo obriga a proceder com 

pausa e prudência. 19 

Entre todos os obstáculos citados, interessa aqui examinar mais detida e 

detalhadamente aquele referente à carência de braços para as obras públicas. As 

primeiras tentativas de sanar essa carência demonstram de maneira clara a 
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dinâmica do poder provincial no sentido de ir, paulatinamente, ampliando seu raio de 

ação.  

A ausência de mão-de-obra disponível em número satisfatório explica-se 

pelas características mais intrínsecas ao próprio sistema escravista. De um lado, os 

escravos eram totalmente absorvidos pela agricultura de exportação em expansão, 

enquanto, de outro, os trabalhadores livres, que existiam em relativa abundância, 

dispersos por toda a província, viviam em condições tais que lhes permitiam abster-

se de vender sua força de trabalho de maneira sistemática.  

Maria Sylvia de Carvalho Franco explica a situação desses homens livres em 

função da forma adotada para a ocupação do solo. A existência de grandes 

latifúndios, cujos proprietários nem sempre tinham os meios para explorá-los 

integralmente, permitia aos trabalhadores livres pobres, em vez de vender sua força 

de trabalho por um salário, viverem do favor dos grandes fazendeiros, de quem 

comumente obtinham a posse de pequenos lotes de terra em troca da prestação de 

serviços. Desse modo, os homens livres pobres tinham, entre suas alternativas de 

sobrevivência, o se estabelecer como agregados das grandes fazendas e 

eventualmente mesmo como pequenos sitiantes, o que, em ambos os casos, lhes 

disponibilizava uma mínima agricultura de subsistência20.  

Como nota Antônio Cândido, havia a desnecessidade de trabalhar, gerada 

por diversos fatores, entre eles "a predominância da economia de subsistência, 
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associada à extraordinária fertilidade das terras virgens. Com efeito, plantava-se 

para viver."21 

Além disso, é preciso considerar que em uma sociedade na qual o trabalho 

era realizado por escravos, trabalhar era motivo de vergonha e humilhação. Os 

homens livres pobres, ciosos de sua condição de livres, preferiam viver da mão para 

a boca a sujeitar-se ao trabalho para outrem. Por isso, era comum nos relatos da 

época atribuir-se a resistência dos homens livres ao trabalho nas estradas à 

“vadiagem”. 

É importante ressalvar, de outro lado, que a situação desses homens livres e 

pobres não era simplesmente decorrência de um tipo específico de apropriação da 

terra, porém também da maneira como se organizava o próprio sistema político.22 Os 

agregados cumpriam diversas funções e, dentre elas, a ser votante nas eleições 

para eleger o candidato de seu protetor.  

Diretamente resultante da forma como se organizavam tanto a economia 

quanto a política e a sociedade da época, a carência de jornaleiros (como eram 

chamados os homens que prestavam serviços em troca de remuneração monetária) 

era uma queixa constante nos relatórios dos vários presidentes de São Paulo, no 

decorrer de toda a primeira metade do século XIX. Todos tinham, mais ou menos, o 

mesmo conteúdo deste, enviado por José Cesário Miranda Ribeiro à Assembléia 

Legislativa em 1836:  
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O governo conhece as dificuldades que encontrará em achar 

jornaleiros para empregar (...) porque um país novo, onde há 

abundância de emprego e de lugar e grande falta de braços, sendo 

demais pouco afeiçoados a trabalhos pesados os que se acham nas 

circunstâncias de serem empregados nas estradas, por isso que 

encontram outros meios de subsistência mais fáceis. (...) também os 

particulares não julgam bastantes os escravos que possuem e por isso 

raras vezes querem alugar parte deles para os serviços públicos. Daqui 

tem nascido a interrupção dos trabalhos, principalmente nas épocas 

em que esses mesmos poucos jornaleiros livres que se conseguem, os 

abandonam para irem cuidar de sua acanhada lavoura23.  

A possibilidade de sobreviver graças aos frutos de uma modesta lavoura 

tornava, ao lado dos determinantes sócio-políticos, o trabalho assalariado nas 

estradas uma alternativa meramente eventual, buscada principalmente por 

indivíduos cuja subsistência estivesse, por qualquer motivo, ameaçada, fosse 

porque sua lavoura não lhe fornecia sequer o mínimo necessário para sua 

sobrevivência, fosse porque tivesse sofrido perdas por razões climáticas, mas 

sempre por razões que não prendiam o jornaleiro ao trabalho constante nas obras 

públicas. Daí a referência feita acima pelo presidente sobre jornaleiros que 

simplesmente deixavam de aparecer ao trabalho e nunca mais eram vistos, 

provavelmente porque retornavam para sua lavoura de subsistência.  

Esse caráter complementar do jornal é apontado por Hebe de Castro, em sua 

pesquisa sobre os trabalhadores livres pobres em Capivary, na segunda metade do 

século XIX: "Jornaleiros existiam, trabalhando principalmente em derrubadas de 

matas ou obras públicas, quase sempre jovens e também `lavradores', 

complementando a renda familiar. O caráter eventual desses serviços dificilmente 

podia lhes conferir um significado econômico que não fosse complementar a outra 
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forma mais autônoma e quase sempre rural de sobrevivência. "24. O que 

comprometia o cronograma de construção das estradas, cujo ritmo estava 

condenado, desse modo, a oscilar de acordo com a disponibilidade imprevisível dos 

jornaleiros.  

Por outro lado, a dificuldade em alugar escravos pertencentes aos grandes 

proprietários rurais, mencionada acima pelo presidente da província em 1836, 

espelha a dimensão ambígua das relações entre os interesses públicos e os 

privados. Neste caso, o poder provincial, empenhado em conseguir trabalhadores 

em quantidade suficiente para imprimir um bom andamento às obras de ampliação e 

conservação da rede viária, à falta dos jornaleiros, dispunha-se a pagar aos 

fazendeiros um aluguel pelo uso dos seus escravos. Porém, muito embora fossem 

os maiores beneficiados por essas mesmas estradas, os latifundiários esperavam do 

governo soluções que não lhes comprometessem ainda mais uma produção já 

onerada pelos impostos deles cobrados.  

Entendiam ser dever do governo atender à sua necessidade de estradas sem 

que, para tanto, se sentissem obrigados a compartilhar diretamente dos ônus de sua 

concretização. Relutavam em dispor de seus escravos, só vindo a fazê-lo nos 

períodos em que se tornavam dispensáveis para a lavoura, e ainda cobrando um 

alto preço por sua disponibilização.  

O governo adotou então diversos tipos de soluções. Entre elas, a tentativa de 

criar escolas técnicas com o objetivo de formar trabalhadores especializados. O 

governo apelou também para a força coercitiva de que dispunha, obrigando os 

trabalhadores livres a empregarem-se nas estradas e os fazendeiros a cederem 
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parte de seus escravos para as mesmas, atrvés de leis que eram aprovadas na 

Assembléia Legislativa.  

Concomitantemente, tomou a iniciativa de trazer mão-de-obra do exterior, 

utilizando os recursos públicos para recrutar os braços necessários onde quer que 

eles existissem em abundância e se encontrassem em disponibilidade. Dessa forma, 

o governo provincial antecipava-se aos fazendeiros no esforço de buscar 

alternativas à mão-de-obra escrava através da imigração.  

Os deputados aprovaram em 1835 uma verba de quatro contos de réis 

destinada ao “ajuste e transporte de colonos para serem empregados na fatura da 

estrada da serra”25, assim como a utilização de um terço dos rendimentos das 

estradas para o mesmo fim.  

Em 1838 foram adotadas as medidas indicadas para recrutar trabalhadores 

diretamente na Europa, prescindindo da mediação do governo central. Naquele ano, 

o presidente de São Paulo, Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, informaria à 

Assembléia Legislativa da sua província ter tomado as providências necessárias 

para iniciar a construção da estrada da Maioridade, que deveria ligar a capital de 

São Paulo à cidade portuária de Santos: 

Convencido portanto da utilidade dessa importante obra, julguei 

conveniente fazer todas as disposições preparatórias para empreendê-

la, e sendo as mais essenciais ter quem a dirija, oficiais do ofício, 

máquinas, instrumentos, trabalhadores, acessórios, mandei engajar na 

Europa, por 5 anos, um engenheiro, ou primeiro mestre de estradas, 

um segundo, 8 pedreiros, 4 canteiros, 6 caçadores de estrada, 6 

ferreiros e 3 carpinteiros próprios para a fatura e conserto de carros, 

utensílios e ferramentas que se devam empregar em semelhante 
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serviço e 100 trabalhadores e dois mestres, para também serem 

empregados naquela ou em outras quaisquer obras ou estradas da 

província 26.  

Para a realização desse empreendimento, o presidente colocou à disposição 

do major Bloem, designado para ir à Europa recrutar os respectivos trabalhadores, 

3.642 libras esterlinas. Os alemães trazidos por ele logo foram empregados na 

construção da nova estrada da Maioridade, bem como na manutenção da via ali já 

existente.  

A experiência, no entanto, acabou impregnada dos mais variados percalços, 

revelando-se, no final, um fracasso. É o que se pode depreender do relatório do 

presidente da província, em 1840, onde ele explicitamente lamenta “o fatal contrato 

celebrado com os trabalhadores alemães”27, um verdadeiro equívoco financeiro, já 

que os gastos com os imigrantes consumiam todo o rendimento da barreira de 

Cubatão, não restando nada “para todas as demais estrada e suas imensas e 

importantíssimas ramificações” 28 . 

Como se não bastasse, os imigrantes não tinham uma formação adequada 

para o trabalho nas estradas. Dos 166 trabalhadores contratados, apenas 72 tinham 

profissões anteriores compatíveis com as tarefas que deveriam vir a desempenhar 

no Brasil. O restante dividia-se entre alfaiates, barbeiros, padeiros, músicos e outras 

profissões igualmente alheias ao duro trabalho viário29.  

No seu relatório de 1839, o presidente de São Paulo, Venâncio José Lisboa, 

ao comunicar a chegada dos alemães contratados a pedido do governo pelo 
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engenheiro major Bloem, informava que 27 já haviam fugido e, segundo o Lisboa, 

“muitos deles revelaram má índole e péssimo comportamento” 30 

Alguns anos depois, em 1849, um relatório sobre a imigração para as obras 

públicas explicitava os vários problemas enfrentados: a completa inadequação dos 

imigrantes às tarefas, a acentuada disparidade entre seu modo de vida na Europa e 

as condições que encontravam no Brasil, o intenso conflito entre as suas 

expectativas e as reais oportunidades de trabalho oferecidas e, finalmente, a 

indisciplina: 

E justamente estas famílias pobres são grosseiras, descontentes 

com tudo e abominavelmente ingratos. Alfaiates, tecedores, sapateiros 

e oficiais de outros ofícios se tem embarcado com a denominação de 

lavradores, os quais quando eles depois devem tomar uma enxada na 

mão, declaram que não podem trabalhar na roça, queixam-se e 

querem só trabalhar em seus ofícios, em desprezo dos mais firmes 

ajustes (...). Um outro motivo que estas famílias pobres com velhos, 

crianças e doentes se não podem sentir contentes é que no Brasil para 

os pobres não há leite, manteiga, vinho, cerveja, casas com muitos 

cômodos, médicos e outras muitas  coisas de que eles se devem 

desacostumar. 31 

Os imigrantes não demonstraram nem a docilidade, nem a servilidade, nem o 

desempenho que deles se esperava. Eram insubordinados, fugindo freqüentemente, 

e não menos freqüentemente promovendo rebeliões contra suas condições de 

trabalho.  

Por trás destes problemas provavelmente encontravam-se as imensas 

dificuldades de adaptação de trabalhadores livres a uma ordem escravista, bem 
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como o conflito de expectativas entre empregadores e trabalhadores32. Os alemães 

trazidos pelo major Bloem, por exemplo, cinco anos depois de sua chegada, ainda 

sofriam descontos em seu jornal com vistas ao pagamento das passagens de seus 

familiares33, o que frustrava suas esperanças de acumular alguma renda, motivo 

pelo qual se dispuseram inicialmente a abandonar sua terra natal. 

A imigração não se mostrou, num primeiro momento, minimamente 

satisfatória. Em 1851 o problema ainda subsistia, de forma a obrigar o presidente da 

província, José Thomaz Nabuco de Araújo, a reeditar, em seu relatório, as mesmas 

queixas um dia feitas por seus antecessores:  

A aquisição de braços para as obras públicas é uma dessas 

medidas importantes de que não se pode prescindir, não só por causa 

da alta de salários (...) como também porque é notória a deficiência de 

braços para esta aplicação, e certo não convém, com o incentivo de 

salários extraordinários, distraí-los da lavoura, que se acha em 

circunstâncias críticas em razão da cessação do tráfico34.  

Embora não tenha funcionado a contento, a iniciativa do governo provincial de 

trazer imigrantes para trabalhar nas estradas foi um importante aprendizado para os 

cafeicultores paulistas que depois lançariam mão desta solução para substituir os 

escravos nas fazendas, quando o fim do tráfico negreiro resultou em escassez de 

mão-de-obra para a agricultura cafeeira em expansão no Oeste da província. 
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O vale contra o oeste 

A importância das assembléias provinciais autônomas para promover o 

crescimento econômico da província pode ser auferida pelas intensas disputas 

geradas pelo seu controle por todo o Brasil. No caso de São Paulo, a principal 

disputa era entre os representantes do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Estas 

duas regiões eram profundamente diversas entre si. A ocupação do planalto paulista 

tinha suas raízes no início da colonização lusitana e durante muito tempo esta região 

permaneceu fora do circuito mercantil atlântico. A ele se integrou apenas a partir do 

século XVIII, com a exportação de açúcar, quando se enfrentou o desafio de tornar 

lucrativo o território para além da serra do Mar. Do núcleo que se formara neste 

período, composto principalmente por São Paulo, Campinas e Itu, partira, em 

meados do século XIX, a expansão econômica em direção ao Oeste, interior da 

província, onde a agricultura de café foi aos poucos desbravando terras em um 

período que o país passava por intensa transformação, a começar pelo fim do tráfico 

negreiro em 1850. Já a ocupação do Vale do Paraíba era tributária da expansão 

cafeeira que se iniciara no Rio de Janeiro em princípios do século XIX, tornando-se 

o principal centro produtor de café, na década de 1830, quando na região do 

planalto ainda predominava o açúcar. O Vale do Paraíba configurou-se como uma 

extensão natural da área cafeeira fluminense e economicamente vinculada à Corte, 

muito mais do que à capital paulista. Pouco tinha a ver, pois, com a evolução da 

lavoura comercial na província de São Paulo, que se efetuara de preferência na 

direção do Oeste35.  
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Foi com o desenvolvimento da agricultura do centro-oeste e depois do oeste 

que a Assembléia paulista se comprometeu, construindo uma rede viária capaz de 

escoar sua produção até o porto de Santos pelo menor custo possível, 

permanecendo, a crer nas várias reclamações que transpareciam em 

representações de algumas câmaras municipais, indiferente às demandas do Vale. 

O problema era que a produção cafeeira do Vale aos poucos começou a enfrentar a 

estagnação e depois a decadência, enquanto no planalto a cafeicultura se expandia 

e se tornava a principal fonte de riqueza do Império. Os fazendeiros do Vale 

atribuíam os problemas que enfrentavam ao descaso da Assembléia Legislativa 

paulista, atestando assim a importância que atribuíam a este órgão para o 

crescimento econômico. 

 Ao Norte da província restou, como única alternativa, reivindicar do governo 

central o reconhecimento de que, como região tributária do Rio de Janeiro, ser-lhe-ia 

mais vantajoso a sua anexação a esta província. Assim foi solicitado pelas vilas de 

Bananal e Areias, em 1843, o que motivou a apresentação de um parecer da 

comissão de estatística ao plenário da Assembléia Legislativa paulista, refutando as 

acusações de que esses  

"municípios só sabem que pertencem à província de São Paulo quando tem 

de cumprir as ordens do governo, porque esta Assembléia não tem olhado 

com a devida atenção para eles"  

E, apesar de reconhecer terem eles  

"na realidade relações com a Corte do Rio de Janeiro em muito maior escala 

do que para a capital"  

O relatório afirmava não trazer o desmembramento da província e anexação 

ao Rio de Janeiro nenhuma mudança, pois 



"as leis por mais sábias e prudentes que sejam, não podem converter a 

indolência em amor ao trabalho e o hábito rotineiro da indústria em Espírito de 

invenção e de melhoramento industrial"36,  

O relatório responsabilizava assim as características da produção cafeeira 

vale-paraibana, no que se distinguiam das do centro-oeste, pelas dificuldades que a 

região enfrentava. 

 Foi aventada ainda a elevação do Vale do Paraíba à categoria de província, 

com Assembléia Legislativa própria. Na década de 80 foi proposta a formação da 

província do Rio Sapucaí, que abrangeria boa parte do território sul-mineiro e o 

Norte de São Paulo, com capital na cidade de Taubaté e com Ubatuba como seu 

principal porto. A paternidade deste projeto foi do senador Joaquim Floriano de 

Godói que, em 1872, afirmava ser a decadência do Vale  

"obra do governo provincial que, ajudando com liberalidade outras partes da 

província, vinha negando sistematicamente assistência àquela que, em 

tempos mais felizes, fora entre todas a mais rica e produtiva"37.  

 O senador acusava enfaticamente as autoridades provinciais de destinarem 

todas as verbas para o centro-oeste, enquanto ao Vale do Paraíba eram jogadas  

"umas vitualhas orçamentárias, e isto mesmo com o mau humor com que se 

arremessa à sacola do importuno mendigo, esmola de má vontade"38.  

 O mesmo ocorria, segundo Floriano de Godói, em Minas Gerais, onde a 

região Sul estava  

                                                           
36- Anais da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo. 1842-1843 p. 393 Arquivo da 

Assembléia Legislativa de São Paulo 

37- Apud Sérgio B. de Holanda - "Do Império à República", S. B. de Holanda- História Geral da 
Civilização Brasileira, 4a. ed., SP, Difel, 1985, T.II, V.5o.,p.277 

38- Apud Sérgio B. de Holanda - Vale do Paraíba: Velhas Fazendas, São Paulo, Edusp, 1975, 
p.42 



"abandonada pelos poderes provinciais, que nada fazem para impulsionar o 

grande movimento regenerador. O grito de desespero da população sul-

mineira tem repercutido por todo o Império (...). Este brado é a criação da 

província do Sul de Minas para por si própria reger seus interesses"39.  

 As reclamações de Floriano Godói deixam claro que o desenvolvimento 

econômico dependia da atuação do poder provincial. O forte ressentimento do Norte 

da província deixa transparecer o reconhecimento de que a Assembléia Legislativa 

era instrumento eficaz de crescimento econômico ou ao menos poderia funcionar 

como freio da decadência que se avizinhava. Justificava-se, dessa forma, a acirrada 

disputa entre as várias regiões para ter representantes seus na Assembléia 

Provincial. No caso de São Paulo, Floriano de Godói apontava o baixo número de 

deputados provinciais provenientes do Norte como um dos principais obstáculos ao 

desenvolvimento da região:  

"Para cumulo de contrariedades, a lei que criou os distritos eleitorais reduziu a 

representação do Norte a um terço da respectiva Assembléia Provincial, de 

modo que os reclamos generosos de seus representantes eram abafados 

pelo número (...). Os nobres representantes do Sul e Oeste da província 

encararam o Norte como um território exausto e sem futuro e fundam todas 

as esperanças nas terras situadas ao Sul e Oeste"40. 

  

Conclusão 

Como se sabe, o problema da circulação de mercadorias na província de São 

Paulo seria definitivamente resolvido com a construção de ferrovias. Mas estas 

encontraram já uma economia vigorosa, pronta para continuar sua expansão interior 

adentro graças à ação de um governo provincial que gozava de autonomia para 

                                                           
39- Joaquim Floriano de Godóy - Projeto de Lei para a Criação da Província do Rio Sapucaí. 

Rio de Janeiro, Senado, 1887, p.22 

40- Joaquim Floriano de Godoy - Ligação do Vale do Paraíba à Via Férrea de Santos. Rio de 
Janeiro, Tipografia Imp. e Const. de J. Villeneuve & C., 1869, p.5 



investir na construção e preservação de uma rede viária que permitiu que a 

província se transformasse na segunda metade do século XIX a mais rica do país. 

Além disso, muito embora não tenha logrado resolver definitivamente o 

problema da carência de mão-de-obra as ações do governo provincial foram 

essenciais para que, exercendo sua autonomia, pudesse futuramente vir a se 

constituir num poderoso aliado dos fazendeiros paulistas na busca de um substituto 

para o escravo. 

Ao priorizar a construção e a ampliação de estradas, a Assembléia Legislativa 

paulista garantiria o retorno de suas despesas através da conseqüente expansão da 

agricultura voltada para a exportação. Com isso foi possível concretizar um acordo 

de interesses entre a administração pública e os fazendeiros, marcado pelo conflito, 

mas também pela aliança. A criação do poder provincial, ao garantir a manutenção 

do controle de parte das rendas tributárias pela própria província, estabeleceu o 

desenvolvimento de uma nova relação entre aquele governo e os poderes locais.  

Assim, a peculiaridade paulista estava na coincidência da expansão cafeeira 

com a adoção de um arranjo federativo no Brasil. Ele resultava em autonomia, mas 

esta tinha um custo. Economias em expansão poderiam se beneficiar enormemente 

na medida em que geravam recursos a serem apropriados pelo poder provincial em 

forma de tributos que depois eram investidos para proporcionar maior crescimento 

econômico. Já no caso de províncias com economias em decadência ou que 

geravam pouca riqueza, a tributação provincial não era suficiente para as despesas 

que tinham que arcar com a autonomia conquistada. Havia um lado perverso do 

arranjo federativo que penalizava as províncias mais pobres e fornecia os 

instrumentos necessários para que as que tinham economias com maior vitalidade 

garantir o seu constante crescimento. Foi o caso de São Paulo, onde se iniciava a 



expansão cafeeira. 
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