
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

NILCEANNE NOGUEIRA LIMA FELÍCIO 

 

 

 

 

 

AS FÁBRICAS TÊXTEIS DO RIO UNA: HISTÓRIA SOBRE TRABALHO E 

INDÚSTRIA EM VALENÇA-BAHIA (1844-1887) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador – Bahia 

2018 



 

 

 

NILCEANNE NOGUEIRA LIMA FELÍCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS FÁBRICAS TÊXTEIS DO RIO UNA: HISTÓRIA SOBRE TRABALHO E 

INDÚSTRIA EM VALENÇA-BAHIA (1844-1887) 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História, da Universidade Federal da 

Bahia, como requisito parcial para a obtenção do 

título de Mestra em História. 

 

Orientador: Prof. Dr. Antonio Luigi Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador - Bahia 

2018 



 

 

Autorizo a reprodução total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 

eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.  

 

Salvador-Bahia, 26 de março de 2018. 
 

 

______________________________________ 

            Nilceanne Nogueira Lima Felício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NILCEANNE NOGUEIRA LIMA FELÍCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

AS FÁBRICAS TÊXTEIS DO RIO UNA: HISTÓRIA SOBRE TRABALHO E INDÚSTRIA 

EM VALENÇA-BAHIA (1844-1887) 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História, da Universidade Federal da 

Bahia, como requisito parcial para a obtenção do 

título de Mestra em História. 

 

 

Banca examinadora: 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Professor Doutor Antonio Luigi Negro – (Orientador) 

Universidade Federal da Bahia 

 

 

________________________________________________________________ 

Professor Doutor Aldrin Armstrong Silva Castellucci 

Universidade do Estado da Bahia 

 

 

________________________________________________________________ 

Professor Doutor Robério Santos Souza 

Universidade do Estado da Bahia 

 

________________________________________________________________ 

Professor Doutor Philipe Murillo de Carvalho Santana 

Instituto Federal da Bahia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a meu companheiro Erahsto Felício pelo 

amor e compreensão, pois certamente “sem voltar 

para você eu não descanso, minha casa é você e eu 

já sabia”. 



 

 

AGRADECIMENTO 

 

Gratidão! 

Gratidão sempre por tantos e belos companheiros que me ajudam a caminhar. Devo muito ao 

carinho e amizade dos que ao meu lado me estimulam a prosseguir. Acredito que esta dissertação, 

para além de uma conquista acadêmica e pessoal, nos traz imensa alegria por reafirmar a 

necessidade de construirmos e o fortalecermos nossos laços de amizade, afeto e solidariedade. 

Muitos foram os que mais perto se aprochegaram oferecendo seu tempo e apoio.  

 Dentre os muitos amigos que contribuíram de maneira direta no fazimento deste trabalho, 

está a atenciosa Camila Avelino. Obrigada por sua leitura cuidadosa e pelos debates e trocas tão 

significativas que tivemos para a conclusão deste texto. Foram várias ligações nas quais discutimos 

tanto os nossos temas de pesquisa, quanto os demais anseios por nós compartilhados. Agradeço a 

Ricardo Sizilio que tantas vezes se posicionou de forma incisiva e positiva, não me deixando abater 

pelo cansaço e desânimo que muitas vezes surgiram no processo de construção do trabalho 

acadêmico. Também foi ele que muito solícito sempre me ajudou com as questões práticas e 

burocráticas que envolveram o curso de mestrado, assim como também o agradeço pelo sorriso e 

amizade. Agradeço também a Rebeca Vivas, pelo seu apoio e carinho. Obrigada tanto por suas 

leituras atenciosas e considerações tão certeiras, quanto pela imensa ajuda no esquema final da 

dissertação. Devo ser grata por sua presença, cuidado e carinho com nossa família, em especial com 

nossa pequena Madalena. 

 Enorme gratidão a Ana (Veridiana da Conceição Santos) pela amizade e companheirismo. 

Conhecer você quando me mudei para Valença foi um feliz presente. Obrigada pelo amor, atenção e 

apoio com Madalena. Grata por ser a melhor “dinda” que ela poderia ter. Sem seus braços e olhos 

atentos em nosso lar, tenho certeza que esta tarefa teria sido muito mais difícil e dolorosa. 

 Não poderia deixar de agradecer a Danilo Ornelas e a Jorge Emanuel Luz pelas leituras e 

considerações ainda do projeto inicial de mestrado. Também agradeço ao meu amigo Tharles Silva 

pelas transcrições de alguns dos documentos utilizados. A Valquíria Lima por sua casa em tempos 

das pesquisas em Feira de Santana e, claro, pela companhia e amizade. Agradeço ainda a Silvana 

Andrade por compartilhar ideias e fontes comigo. 

 Gratidão aos meus tios Roseni Ribeiro e Nilson Lima por me mostrar que a educação é o 

melhor e mais certeiro caminho a ser seguido. Tia Rose, muito obrigada pelos estímulos, conversas 

e carinhos dispensados que, sem dúvida alguma, ajudaram na formação de quem sou hoje. 



 

 

Agradeço ainda a meus tios Marcos Lima e Cosminha Lima por todo apoio em minha ida ao Rio de 

Janeiro. Obrigada pelo afeto e cuidados com minha pequena quando precisei me ausentar por 

motivo de pesquisas. 

 Também agradeço a tantos outros de minha família do Rio de Janeiro e do Ceará pelas 

raízes, que direta ou indiretamente me dão força. Em especial a minha mãe, Graça Nogueira, a 

minha irmã Luciana Lima, as minhas sobrinhas Lorrana Lima e Laurielle Lima, e também a minha 

amiga/irmã Bruna Silva, presente em minha vida desde a infância. A todos vocês sou imensamente 

grata pelos momentos de felicidade e aprendizado que marcam uma vida inteira. Agradeço ainda ao 

meu pai Mário Quintanilha (em memória) que, na medida do possível, foi o melhor pai que pude 

receber e que sempre se orgulhou em contar para os amigos que teria uma filha professora.  

 Sou feliz e agradeço ao meu melhor amigo, que há anos está ao meu lado compartilhando 

sua vida e seus sonhos comigo. Erahsto Felício, os nossos aprendizados, com certeza, me fizeram e 

me fazem uma pessoa melhor. Obrigada por todo o estímulo e por acreditar em mim quando nem eu 

mesmo acreditava. Agradeço pelo seu cuidado, carinho e apoio ainda no processo de escrita do 

projeto, pela paciência, afeto nesta esta etapa final, e pela disposição em superar as diversas 

dificuldades enfrentadas este último ano. Gratidão pela esperança e pelo amor sempre presente. 

Também sou imensamente grata por ter tido o presente de ter Madalena perto de mim em 

grande parte deste percurso. Dentro da barriga, ainda no período da qualificação e aqui fora com sua 

alegria e amor que me dão forças a cada dia. Obrigada por me tornar mãe, minha filha! 

 A Antônio Luigi Negro (Gino) devo significativos aprendizados para além do acadêmico. 

Sua disposição e paciência em me auxiliar nesta caminhada foram fundamentais. Gratidão pelo 

compromisso, dedicação e ética com que tratou esta empreitada. Obrigada por ter sido acessível, 

singelo, afetuoso e ao mesmo tempo certeiro em suas orientações. Agradecida por nunca 

menosprezar minhas ideias e por sempre respeitar minhas escolhas nesta trajetória. 

Agradeço a todos os trabalhadores do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), do 

Centro de Documentação (CEDOC) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e do 

Arquivo Nacional (AN). 

 Por fim, sou grata à FAPESB pelo apoio financeiro, que facilitou o desenvolvimento deste 

trabalho. Agradeço ainda, a banca examinadora por ter aceitado este desafio. Meus sinceros 

agradecimentos aos professores Robério Souza, Aldrin Castellucci e Philipe Murillo. Suas 

contribuições na banca de qualificação e nos eventos acadêmicos em que apresentei parte desta 

pesquisa foram de extrema importância para o aprimoramento desta dissertação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era um caminho quase sem pegadas  

onde tantas madrugadas folhas serenaram 

Era uma estrada muitas curvas tortas  

quantas passagens e portas ali se ocultaram(...) 

Uma palavra quase sem sentido  

um tapa no pé do ouvido todos escutaram 

Um grito mudo perguntando aonde 

nossa lembrança se esconde meus avós gritaram. 

Ah! se eu pudesse só por um segundo(...) 

rever os portões do mundo que os avós criaram.
*
 

                                                 
*
 Trecho da música Vale do Jucá, de autoria de Siba. 



 

 

RESUMO 

 

 

A Bahia, em meados do século XIX foi protagonista no processo de implementação de 

indústrias no Brasil, sendo a cidade de Valença, às margens do rio Una, um dos seus polos mais 

significativos. Nesse sentido, o presente trabalho analisou as características fundamentais do 

desenvolvimento fabril de Valença, entre os anos de 1844 e 1887, investigando as particularidades e 

trajetórias das fábricas Todos os Santos e Nossa Senhora do Amparo. Para tanto, examinamos as 

relações comerciais e familiares dos homens ligados a tais empreendimentos fabris, bem como as 

conexões que estes industriais desenvolveram com a política nacional. Além disso, procuramos 

identificar a composição da mão de obra destes estabelecimentos, em geral, formada por homens e 

mulheres, migrantes de outras províncias, nacionais livres, libertos e escravos. No epílogo desta 

pesquisa, ainda tratamos das experiências compartilhadas pelos trabalhadores da fábrica de tecidos 

Nossa Senhora do Amparo, que culminaram em um movimento paredista em 1878. Por fim, para 

confeccionar este trabalho utilizamos, principalmente, fontes de natureza administrativas oriundas 

das fábricas, assim como diversas correspondências entre os empresários e as autoridades 

provinciais e do Império, além de fontes hemerográficas e relatos de viagens. 

 

Palavras-chave: História social. Bahia. Indústria Têxtil. Valença. Trabalhadores. 



 

 

ABSTRACT  

 

 

In the middle of the nineteenth century, the province of Bahia had taken the leading role in 

the process of industrial deployment in Brazilian Empire, and the city of Valença, along the Una 

River, was certainly its most significant industrial pole. The present work seeks to analyze the main 

characteristics of such industrial deployment in Valença, particularly through the examination of 

historical evidences produced by the two main textile factories, namely “Todos os Santos” and 

“Nossa Senhora do Amparo”, from the year 1844 to 1887. Also, it will be necessary to look upon 

commercial and personal relationships of the wealthy businessmen who took part on those ventures 

as well as to the correspondence between such enterpises and national politics. Another purpose is 

to explore the constitution of the workforce, which included men, women, migrants who came from 

other provinces, free, freed and enslaved working men and women. Finally, at the epilogue, we will 

discuss the experiences shared by those workers from the textile manufacturing which triggered a 

strike action in 1878. The types of historical sources used in this research were basically four: 

administrative documents from the factories found on local and national archives; the exchange of 

letters between the businessmen and the provincial authorities; newspapers from the imperial period 

and nineteen century’s travelers reports. 

 

Keywords: Social History. Bahia. Textile Industry. Valença. workers 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa sobre as fábricas de Valença nasceu quando da minha mudança para a cidade no 

ano de 2012. Viver em uma cidade com uma história fabril marcante em seu cotidiano e ainda há 

muito por ser conhecida e analisada me levou a querer saber mais sobre as experiências do processo 

industrial de Valença. A presença da Companhia Valença Industrial (CVI) – foi formada em 1887 

pela junção das duas primeiras fábricas de tecidos ali instaladas (Todos os Santos e Nossa Senhora 

do Amparo) – ainda hoje em funcionamento, e das memórias dos habitantes sobre os impactos e 

transformações do processo de industrialização na dinâmica social dessa cidade consistiram em um  

grande impulso para me levar a investigar sobre o percurso destes empreendimentos.  

As leituras que surgiram a partir de indagações sobre como se deu este processo e quem 

foram os atores envolvidos me levaram a crer que era preciso se debruçar a respeito das 

especificidades então desenvolvidas, a partir das fábricas que surgiram em meados do século XIX. 

Para isso, o estudo do historiador Luiz Carlos Soares, sobre as fábricas têxteis do Rio de Janeiro, 

serve como direcionamento. Afinal, de acordo com Soares, deve-se estudar as atividades industriais 

a partir:  

de suas características específicas e a complexidade do processo no qual estavam 

inseridas, sem o recurso muitas vezes fácil e analiticamente limitado trazido pelos 

conceitos de “pré” ou “proto” indústria, que denotam muito mais a perspectiva 

“evolucionista” ou “etapista” dos historiadores que os utilizam.
1 

 

Nesse sentido, convém ressaltar que as “tentativas” ou “esforços” – as experiências – das 

primeiras fábricas do país a partir dos anos 1840 estavam vinculados “à própria necessidade da 

economia escravista sobreviver e se reorganizar”. A partir de uma significativa “inserção nos 

quadros de uma economia mundial já marcada pela hegemonia dos grandes centros capitalistas”, 

vimos surgir um campo propício para o desenvolvimento de outras atividades industriais em solo 

brasileiro, no Recôncavo sul da Bahia.
2
  

Aqui lançamos o olhar sobre as singularidades dos empreendimentos fabris de Valença, de 

maneira a compreendermos as especificidades ali encontradas. Contudo, é preciso levar em conta 

que estas mesmas particularidades não impedem que esta análise possa vir a ser, de todo modo, um 

meio de refletir acerca de aspectos mais gerais do desenvolvimento econômico e industrial da Bahia 

                                                 
1
 SOARES, Luiz Carlos. “A indústria na sociedade escravista: Um estudo das Fábricas têxteis na região 

fluminense.”Revista Travesía, Vol. 17, Nº 1, p. 57. 2015.  
2
 Idem. 
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em meados do século XIX; bem como do Brasil. Dessa forma, objetivamos perceber aspectos da 

experiência industrial em seus primórdios, quanto dos seus primeiros empreendedores, iniciamos 

nossa análise a partir do ano de 1844, momento em que a primeira fábrica começa a ser instalada, e  

nos estendemos até 1887, ano em que as fábricas passam a propriedade da firma Silva, Moreira e 

Cia, englobando as duas fábricas, fundição, e a serraria Rio Una, formando a Empresa Valença 

Industrial. 

A experiência industrial em Valença muito se deve a Antônio Francisco de Lacerda, Antônio 

Pedroso de Albuquerque, John Smith Gillmer, João Monteiro Carson, Augusto Frederico de 

Lacerda, Bernadino de Sena Madureira e Luis Rodrigues Dultra Rocha Filho os pioneiros 

construção das fábricas têxtil da cidade. Em vista disso, cientes de que estes personagens foram os 

responsáveis pela construção das fábricas Todos os Santos e a Nossa Senhora do Amparo, 

dedicaremos parte deste trabalho para entendermos as dinâmicas comerciais, familiares e políticas 

que estes homens estavam inseridos.  

É certo que estes empreendimentos foram muito importantes para que a Bahia se tornasse 

protagonista no processo de implementação de fábricas de tecidos no Brasil, sendo que a cidade de 

Valença representou um de seus polos mais significativos. Cabe mencionar que Valença foi criada 

como Vila de Nova Valença do Santíssimo Coração de Jesus, pela carta régia de 23 de janeiro de 

1799, quando foi desmembrada da Ilha de Cairu. No ano de 1849, foi elevada à condição de cidade, 

denominada Valença, pela Lei Provincial n.º 368, de 10 de outubro.
3
 Desse modo, percebe-se que 

antes de ter sido elevada a condição de cidade, já havia experiência fabril na localidade. Afinal, a  

fábrica têxtil Todos os Santos teve sua implantação iniciada no ano de 1844, embora sua produção 

só tenha sido efetivada com sua inauguração em 1º de novembro de 1848, sob a firma Lacerda e 

Cia.
4
 Pouco mais de uma década depois outra fábrica, por volta de 1860,a fábrica Nossa Senhora do 

Amparo começou seus trabalhos consolidando Valença como uma cidade importante para a 

produção têxtil na Bahia. 

Estes empreendimentos foram importantes tanto para a industrialização da província da 

Bahia como para o império brasileiro, por se configurar como uma das maiores fábricas têxteis do 

país.
5 

E foi a partir de 1887, que a Empresa Valença Industrial, formada pela junção das duas 

fábricas de tecidos se tornou a responsável pela criação da vila operária e do sistema de 

abastecimento de água e do fornecimento de energia elétrica para a cidade durante grande parte do 

                                                 
3
 IBGE, Cidades.Ver. http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=293290.  

4
  FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, Ano XXXVI Em 14 

de Abril de 1861. nº320. 20 de Novembro de 1861. p.1. 
5
 OLIVEIRA, Waldir Freitas. A Industrial Cidade de Valença (um surto de industrialização na Bahia do século XIX). 

Salvador: Centro de Estudos Baianos da Universidade Federal da Bahia, 1985. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=293290
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século XX, como informado no trabalho de José Luis Pamponet Sampaio.
6
  

Posto isto, este trabalho busca contribuir com a historiografia, afinal, apesar de haver 

trabalhos que se voltaram para as questões econômicas da Bahia durante o século XIX
7
 – nos quais 

as indústrias por vezes são citadas – se faz necessário ainda, a construção de uma análise que se 

proponha a perceber singularmente quais as dificuldades e os rearranjos experimentados nas 

realidades distintas na Bahia industrial. 

Apesar de abordar um período que se difere do proposto neste trabalho, a pesquisa de Neli 

Ramos Paixão
8
 sobre as transformações no cotidiano e dos espaços no processo industrial é bastante 

relevante, pois trata do perfil das trabalhadoras fabris sobretudo entre as décadas de 1950 a 1980 em 

Valença. A análise tem como base o empreendimento formado da junção das duas principais 

fábricas da cidade no século XIX, que se configurou na Companhia Valença Industrial (CVI). A 

autora aborda principalmente o cotidiano da vida das trabalhadoras e a maneira como a fábrica 

regulava o tempo, os lazeres e o próprio espaço de viver com a presença das vilas operárias. Por 

certo esta pesquisa lança luz a um período posterior ao que proponho estudar, mas pode orientar o 

entendimento do impacto social complexo de uma fábrica neste interior baiano.  

Essas duas fábricas instaladas em Valença não eram, ao que tudo indica os únicos 

estabelecimentos manufatureiros na cidade. A economia interna também girava em torno das 

serrarias, fábricas de tijolos, de vidros
10

 e de socar arroz também estavam em funcionamento na 

região estudada.
11

 Na fábrica Todos os Santos havia um estabelecimento de fundição de ferro e 

bronze (um dos poucos existentes na província), além de uma oficina de ferreiro, “uma de moldistas 

[sic], uma de carpina [sic] e torneiros”.
12

 

Ao lado das fábricas de Valença, outras fábricas baianas também ajudaram a compor um 

panorama do processo de desenvolvimento fabril durante o século XIX na Bahia. É tanto que no 

ano de 1876 os estabelecimentos industriais dessa província receberam destaque internacional na 

Exibição Universal realizada na cidade de Filadélfia, estado da Pensilvânia. Eram fábricas de vela, 

                                                 
6
 SAMPAIO, José Luis Pamponet. A evolução de uma empresa no contexto da industrialização brasileira. A 

Companhia Empório Industrial do Norte (1891-1973). Tese de Mestrado. Universidade Federal da Bahia. ed. 

Mimeografada, 1975, p.60. 
7
 Sobre estas análises ver BAIARDI, Amílcar; SARAIVA, Luiz Fernando; ALMICO, Rita. Gênese e transformação das 

empresas regionais: o recôncavo baiano. In: Revista do Centro de Artes, Humanidades e Letras vol. 1 (1), 2007; 

SPINOLA, Noélio Dantaslé. A economia baiana: os condicionantes da dependência. RDE – Revista de 

Desenvolvimento Econômico. Ano VI. Nº 10. Julho de 2004. Salvador. 
8
 PAIXAO, Neli Ramos. Ao soar do apito da fábrica: idas e vindas de operárias(os) têxteis em Valença-Bahia (1950-

1980). Dissertação apresentada ao Mestrado de História da Faculdade de Filosofia da UFBA em 2006. 
10

 FLETCHER, James Cooley; KIDDER Daniel Parish. O Brasil e os brasileiros: esboço histórico e descritivo. Volume 

2. Ano de 1941. 1845. p. 228. 
11

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. O Trabalho. Recife, 31 de agosto de 1873. Primeira Série, 

nº 10. p. 75. 
12

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, Ano XXXVI Em 14 

de Abril de 1861. nº320. Quarta-feira 20 de Novembro de 1861. p.1. 
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cerveja, sabão, gelo, chapéus, cerâmicas, entre outras, como foi exposto neste relatório: 

A província da Bahia, além de suas onze fábricas de algodão, tem, na capital e 

outros lugares, mais que 80 diferentes estabelecimentos industriais, incluindo 

serrarias a vapor, refinarias de açúcar, (...) muitos fabricantes de vela de cera e 

sabão, cervejarias, destilarias, além de metros de curtume, fábricas de vinagre, 

fósforos, óleos, vinhos de diferentes frutos, doces, chocolates, cerâmica, chapéus, 

gelo, água gasosa, rapé, charutos; além de esculturas em madeira e mais do que 

100 oficinas de diferentes ramos de indústria, e vários estaleiros de construção 

naval. 

Na cidade S. Félix na margem do Paraguassú, na mesma província, há várias 

fábricas de charutos que se sobressaem não só na qualidade do tabaco, mas também 

na marca. Nas cidades de Cachoeira, e Santo Amaro, há também fundições, e 

fábricas de vela e sabão.
13

 

 

Durante quase todo o século XIX, a fábrica Todos os Santos foi a maior e mais importante 

estabelecimento produtor de tecidos da Bahia, perdendo seu posto somente no final dos oitocentos, 

em 1891, para a Companhia Empório Industrial do Norte (CEIN), fundada na cidade de Salvador, e 

que foi objeto de estudo do já citado José Luis Pamponet Sampaio,
14

 posteriormente objeto de 

pesquisa de Marilécia Oliveira Santos.
15

 

Decerto que os estudos acima mencionados nos auxiliarão em nossa pesquisa. Todavia, 

deve-se salientar que a quantidade expressiva de documentos relativos a fábrica Todos os Santos, e 

em menor número sobre a fábrica Nossa Senhora do Amparo, é que tornou possível analisar com 

maior profundidade esses estabelecimentos fabris, principalmente o primeiro, por terem sido mais 

vastos os registros sobre seu processo de instalação e funcionamento. 

Considerada um empreendimento de grandes dimensões para a época, a Todos os Santos, em 

sua estrutura possuía um edifício principal com 4 andares, além de vários anexos que compunham 

todo o complexo industrial. A fábrica chegou a empregar até cerca de 300 trabalhadores, 

majoritariamente formada por órfãs vindas das casas de abrigo de Salvador, como a Santa Casa de 

Misericórdia, Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim. Mas, além da mão de obra advindas 

da capital, também utilizava trabalhadores migrantes de outras províncias como Sergipe, e ainda 

homens e mulheres na condição de escravos. 

Na tentativa de compreender melhor o contexto em que estes empreendimentos foram 

criados e estavam inseridos, partiremos das abordagens sobre os investimentos em infraestrutura e 

transporte ocorridos em meados do século XIX, como também as economias alternativas e as 

articulações comerciais que se desenvolviam por meio de redes de cidades, no curso das rotas 
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fluviais, costeiras, e terrestres. 

Analisando as trajetórias dos investidores dessas fábricas, percebe-se que muitos destes 

homens de influência política e econômica da capital da província baiana de fato se articularam 

junto aos investidores ingleses, que foram os pioneiros na indústria manufatureira, como concluiu 

Marcos Guedes Vaz Sampaio.
16

 O autor aponta para a importância dos investimentos britânicos, que 

estavam mais voltados para “área de infraestrutura, principalmente o transporte” a partir de meados 

do século XIX. Entretanto, apesar dos investimentos britânicos contribuírem para o 

desenvolvimento econômico, de acordo com Marcos Guedes Sampaio estes “serviram apenas para 

aperfeiçoar o sistema vigente,” já que as “economias centrais” não tinham interesse em mudar o 

“modelo dependentista.”
17

 

Ademais é preciso ressaltar uma especificidade em relação a fábrica de tecidos Todos os 

Santos. Neste empreendimento foi possível perceber que havia significativa parceria com agentes 

econômicos estadunidenses. Tanto o seu engenheiro John Monteiro Carson, como também um dos 

sócios, John Smith Gillmer, eram cidadãos norte-americanos. Outra aproximação feita com os 

Estados Unidos foi Augusto Frederico de Lacerda, filho do industrial Antônio Francisco de Lacerda, 

que cursou engenharia na primeira escola de engenharia civil dos Estados Unidos. Além do mais, 

estas relações permitiram que parte inicial da tecnologia instalada na fábrica fosse de origem 

estadunidense, como é possível perceber na descrição da fábrica em 1861: 

Passando as repartições de fabricação, há na sala dos batedores 6 máquinas de 

construção americana, capazes de limpar perfeitamente 2,000 libras de algodão por 

dia. Na sala de cardar, há 60 cardas de construção americana, das quais ocupam-se 

40, que podem produzir cada uma 40 libras de algodão cardado por dia; nesta 

mesma sala estão colocadas 22 máquinas de estiragem de diferentes grãos e que 

acabam de preparar o algodão para as fiadeiras. A sala de fiar contém 22 fiadeiras, 

sendo 10 ingleses e 12 americanas: as inglesas têm 200 fusos cada uma, e as 

americanas 180, totalizando 4,160 fusos; os fusos ingleses fornecem 12 arrobas de 

fio cada um por dia, e os americanos 10 arrobas. Uma grande parte do fio enrola-se 

em novelos de uma libra, por máquinas que podem dar até 500 libras por dia. Há na 

sala de tecer 135 teares, dos quais 65 fazem por dia perto de 8,000 varas de pano; 

porém a produção será maior logo que forem colocadas mais 1,000 fusos 

ultimamente chegados da Europa. Há também na mesma sala, algumas máquinas 

para coser sacos, produzindo cada uma 250 sacos por dia.
18

 

 

A aproximação dos empresários da Todos os Santos com estadunidenses pode ter, em 

alguma medida, influenciado de fato a instalação deste empreendimento. Mas, além deste provável 

estímulo, os decretos e tarifas da década de 1840, que tratavam diretamente de privilégios e 
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proteções a alguns produtos e fábricas nacionais também podem ter motivado a concepção do 

projeto de um empreendimento têxtil como uma oportuna alternativa de lucro. 

Desta maneira, as forças produtivas locais, a partir de suas articulações e parcerias, aliadas a 

estímulos do governo imperial, possibilitaram a diversificação de seus investimentos, como a 

manufatura de tecidos para ensacamento e vestuário. Além é claro, das outras atividades em que 

estes industriais já estavam envolvidos, que será abordado no 2º capítulo desta dissertação. 

Parte da historiografia baiana que estudou o século XIX sugere que Salvador não conseguiu 

desenvolver um setor industrial significativo por conta da proeminência do setor comercial, que 

provocava desafios ao desenvolvimento industrial da capital, que se caracterizava, principalmente, 

pela exportação de produtos agrícolas e pelo consumo dos produtos de manufaturas estrangeiras.
19

 

No entanto, os grandes comerciantes de sua praça, tais como, Antônio Pedroso de Albuquerque, 

Antônio Francisco de Lacerda e John Smith Gillmer, não deixaram de ver a indústria têxtil como 

um empreendimento possível e lucrativo no interior baiano.   

Antônio Pedroso de Albuquerque era natural do Rio Grande do Sul, nascido na cidade de 

Rio Pardo,
20

 veio à Bahia através do comércio do charque e aqui se estabeleceu. É necessário notar 

que o charque era monopólio do grande empresário à época.
21

 Como também informou Jonas 

Vargas em seu trabalho sobre o charque no Rio Grande do Sul, os charqueadores eram pertencentes 

a “elite mais rica, poderosa e prestigiosa do extremo sul da América luso-brasileira e ocuparam o 

topo da hierarquia social.”
22

 Ainda de acordo com Vargas, além do fluxo com o próprio sudeste, o 

comércio de charque “também abastecia a escravaria e a população pobre de Pernambuco e Bahia – 

regiões que, somadas, perfaziam mais da metade das exportações rio-grandenses ao longo de todo o 

período.”
23

 Já o comerciante português Antônio Francisco de Lacerda se tornou um nome 

importante no comércio da província baiana. John Smith Gillmer era estadunidense, que vindo ao 

Brasil, passou a comercializar na praça do Rio de Janeiro e Bahia, além de ter exercido o cargo de 

Cônsul Americano na Bahia, entre 1851 a 1862.
24

 

Apesar de Kátia Mattoso considerar as novas atividades industriais apenas como tentativas 

que “não conseguiram criar um fluxo contínuo de investimento, produção e lucros”,
25

 as fontes 
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apresentadas nesse estudo embasam uma sondagem indagativa ante as análises de Mattoso, visto 

que, para além dos problemas iniciais, e dos breves períodos de interrupções, as fábricas têxteis se 

mantiveram em funcionamento durante quase todo o século XIX. De fato, a CVI operou durante 

todo o XX, chegando até os dias atuais como Valença Têxtil. 

Em 1849, de acordo com o Relatório do Conselho Interino do Governo da Bahia, as fábricas 

já tinham compradores garantidos para três meses de serviço. De acordo com presidente da 

província, “a princípio antes de ser conhecida a qualidade da fazenda da fábrica havia as vezes 

demora na vendagem, hoje, porém não há o menor receio de sua saída pronta; e chega até haver 

encomenda para 3 meses de serviço”.
26

 Um ano após o início da produção, seus produtos já eram 

encontrados à venda, tanto em Pernambuco, Ceará, como também no Rio de Janeiro e Rio Grande 

do Sul.
27

 

Contudo, como já foi dito, os empreendimentos enfrentam dificuldades e algumas destas 

foram descritas por Antônio Pedroso de Albuquerque ao presidente da província em 1861, acerca 

especificamente, da fábrica Todos os Santos em Valença, que apontam muito mais para problemas 

de ordem técnica, como a demora de sua construção, o fornecimento de matéria-prima, a destruição 

de sua represa no ano de 1856, do que a falta de mercado consumidor. Apesar das dificuldades 

encontradas, algumas ações do governo provincial e imperial, por meio de leis e incentivos, forma 

significativas, pois contribuíram para que o projeto fabril em Valença não findasse ainda em seus 

primórdios. 

Para garantir apoio e auxílio do governo imperial e local, os discursos e falas dos 

empresários buscaram relacionar o empreendimento fabril à formação do Estado-nação. Na mirada 

desses empresários, a fábrica representava o desenvolvimento nacional, proporcionando ao Brasil 

seguir o caminho das principais nações do mundo. Os negócios do império “se constituíram como o 

lugar privilegiado de pactuação [sic] com o ideal de uma Europa possível nos trópicos, dentro do 

processo de construção da nação e de consolidação do Estado brasileiro.”
28

Apesar das dificuldades 

encontradas, algumas ações do governo provincial e imperial, por meio de leis e incentivos,  

contribuíram para que o projeto fabril em Valença não findasse ainda em seus primórdios. 

Os empresários aqui considerados, além de envolvidos nas principais casas de comércio e à 

frente de empreendimentos fabris, enveredaram também em investimentos na área de transportes 
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marítimos e fluviais, como foi o caso de Antônio Pedroso de Albuquerque e Antônio de Lacerda 

anteriormente citado. A atuação destes homens ia desde a fabricação à distribuição da manufatura. 

Assim, eles podem ter sido os responsáveis por quase todo o processo de fornecimento dos tecidos 

de algodão, tanto na Bahia como para algumas províncias próximas à Bahia. 

Os diversos e recentes estudos sobre a economia do Brasil no século XIX têm contribuído 

para reflexões que permitem à pesquisa pensar além de uma economia agroexportadora e marcada – 

absolutamente – pelo latifúndio. Bert Barickman,
29

 um dos grandes expoentes desta nova 

perspectiva, propôs que para a Bahia do período havia “alternativas viáveis” à produção açucareira. 

Entendeu que a expansão da produção de açúcar, estimulou o crescimento de outras atividades 

econômicas
30

 na qual foi marcada pela complementaridade que “caracterizava a relação de longo 

prazo entre a economia de exportação e o mercado local.”
31

 O autor apontou que era preciso 

reconhecer e analisar outras atividades, voltadas para o mercado interno. Para tanto, destacou em 

suas análises a produção de farinha, como um fator essencial para a manutenção e crescimento da 

agricultura de exportação e, também para a família escrava que poderia por meio do cultivo de 

alimentos conseguiam uma certa autonomia em suas vidas cotidianas, por meio da própria 

subsistência e da venda do excedente produzido.  

A alternativa econômica a ser registrada foi o setor manufatureiro baiano, que longe de uma 

narrativa, como a dos próprios empresários dos estabelecimentos têxteis, que tendeu à glorificação 

do industrial e modernizador, também não deve ser tomada como um eterno lamento, ocorrida por 

ausência ou ínfima experiência industrial da Bahia, como quis afirmar parte da historiografia sobre 

o tema. 

Seguindo por este caminho, ao se observar as iniciativas industriais surgidas em meados do 

século XIX, a produção de tecidos de algodão na província da Bahia podia representar tanto a 

possibilidade de realocação de capital provenientes do escravismo, como também é possível incluir 

o desenvolvimento das fábricas têxteis em Valença, dentro da ideia de economias alternativas, 

proposta por Barickman. O autor, ao se utilizar deste conceito consegue mostrar a importância de 

uma atividade econômica como a produção de farinha no Recôncavo baiano, dentro de um todo. 

Em vista disso, utilizaremos a concepção de economias alternativas na perspectiva de 

complementaridade, convívio e paralelismo, à grande economia de exportação. 

Posto isto, optamos por uma posição diversa da historiografia econômica clássica, pelo fato 

de essa não valorizar estas e outras atividades tão significativas do contexto baiano, como o 
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desenvolvimento da produção têxtil em Valença (cujo destino era principalmente ensacamento, 

vestimenta de escravos e população pobre, afora alguns outros materiais produzidos pela fundição 

de ferro e bronze, utilizado pela província baiana). Estas poderiam representar uma importante 

economia não apenas complementar à exportação, mas uma economia de fato diferente, que se 

articulava a outras, envolvendo além de comerciantes e empresários, redes de cidades. 

Nesse sentido, e tendo em mente que o período de instalação das fábricas têxteis aqui 

estudadas se encontrou dentro do contexto da ordem escravista no Brasil, Sidney Chalhoub,
32

 

informou que esta sociedade era fortemente marcada pela “precariedade estrutural”, caracterizada 

pelas incertezas entre a liberdade e a escravidão. Seguindo por esta perspectiva o trabalho de 

Robério Santos Souza
33

 sobre a composição da mão de obra empregada na construção da Estrada de 

Ferro de São Francisco na Bahia, nos auxiliou ao trazer o debate que procura romper com a 

historiografia que vê no suposto moderno, – representados lá pela estrada e aqui pela fábrica – 

“baseado no alto nível de desenvolvimento tecnológico e de relações capitalistas,”
34

 como oposto ao 

uso de escravizados. Como afirmou Robério Souza, esta é uma questão “mais geral e de fundo, na 

tradição historiográfica brasileira”, que é a “de reafirmar uma suposta oposição entre a escravidão e 

a liberdade no século XIX e, de outro modo, conceber o trabalho escravo e o trabalho livre como 

experiências antagônicas.”
35

 

Além de não termos em perspectiva o antagonismo entre trabalho escravo e livre, 

salientamos a necessidade deste estudo em tratar da importância das redes de cidade para o 

desenvolvimento da economia regional. Um exemplo desta importância pode ser percebida no 

trabalho de Mário Rodarte, João Paula e Rodrigues Simões, que a partir da teoria da economia 

regional, analisaram redes de cidades e lugares centrais, desenvolvendo um estudo sobre a rede 

urbana de Minas Gerais, entre 1830 e 1870 do século XIX. Nas investigações sobre a província 

mineira, concluíram que uma cidade é considerada um lugar central através de sua capacidade de 

ofertar bens centrais, a saber, os “bens de serviço, de consumo, ou procura frequente” e ainda que 

“são assim considerados quando produzidos e ofertados em poucos pontos centrais, para serem 

consumidos em um espaço maior”.
36

 Ainda sobre a província de Minas Gerais, o surgimento de 

vilas e cidades ocorria por meio das atividades mineradoras e pela busca de outras novas atividades. 
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De acordo com os autores citados, as primeiras atividades industriais mineiras “estavam ligadas ao 

grande comércio”.
37

 

Ao pensarmos o contexto baiano, é necessário tentar compreender como esses fatos se 

passaram nesse território. Tendo em mente a pesquisa sobre a província de Minas Gerais 

anteriormente citada, é possível indicar que Salvador se configurava, numa hierarquia de cidades, 

como o “lugar central” por produzir e ofertar os “bens e serviços centrais” que eram “consumidos 

em um espaço maior.”
38

 Através do comércio entre Salvador e cidades vizinhas, como o caso de 

Valença, o desenvolvimento fabril estava imerso em de relações comerciais e financeiras (e, claro, 

agrícolas). O poder e “acumulação de decisões” e ainda a “circulação de informações” dominadas 

pelos negociantes da capital, podem ter lhe permitido arriscar investir em outros empreendimentos 

como as fábricas de tecidos.
39

   

O enredamento de vilas e cidades pode ter sido impulsionado não só pela agricultura de 

exportação, mas também pelo surgimento de atividades econômicas diversas como, por exemplo, a 

produção de farinha e a fabricação de tecidos no baixo sul. Sérgio Fraga Santos Faria
40

 afirmou que 

“a diversificação das atividades produtivas, aliada à implantação da navegação a vapor, fortaleceu 

ainda mais o fluxo de embarcações e a integração do modal aquaviário com a malha terrestre.” 

Notadamente, existia uma forte comunicação entre a capital da província e seu entorno. 

Valença, por sua facilidade de locomoção por meio de seu principal afluente (o Rio Una), mantinha 

ativa relação comercial com Salvador, assim como com outras cidades da província. Além de ser 

produtora de farinha, como grande parte da região do Recôncavo, Valença também era, tendo em 

vista o significativo número de madeireiras, uma importante fornecedora de madeiras na província. 

Sobre a importância do contato da capital com o interior para a economia, por meio da rede 

hidrográfica, Wellington Castellucci Júnior aponta que 

Pelas próprias características geográficas e hidrográficas da região, o principal 

meio de comunicação entre o vasto interior e a capital era mesmo o marítimo e o 

fluvial. Sumacas, canoas, saveiros, lanchas rápidas, todas elas carregando gente e 

produtos extraídos das roças da região. Ao retornarem da capital para o interior 

essas embarcações traziam produtos importados como cerveja, queijos, carne-seca, 

vinho, calabresa etc.
41
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O trabalho de Fernando Pedrão
42

 sobre o desenvolvimento da indústria na região do 

Recôncavo da Bahia, contribuiu significativamente para este trabalho ao analisar que na Bahia 

houve “uma busca de alternativas de investimento que respondessem às necessidades do capital 

acumulado no comércio.”
43

 Pedrão também defendeu que o sistema mais amplo do modo de 

acumulação agromercantil levou à diversificação industrial. Segundo o autor essa diversificação 

“foi conduzida junto com um processo e centralização do capital por grandes capitalistas, que 

aplicaram recursos no sistema em seu conjunto, desde obras de infraestrutura e fábricas têxteis, a 

forjas e sistemas de transportes.”
44

 

Neste sentido não foi coincidência que os sócios da fábrica Todos os Santos estivessem 

envolvidos em transportes marítimos e de pequena cabotagem. A proximidade da fábrica Todos os 

Santos em Valença da capital baiana, pode ter sido também uma oportunidade de contribuir para o 

abastecimento e distribuição da cidade e região. Os jornais de Salvador em meados do século XIX, 

como o Diário de Notícias, informaram sobre o fluxo de vapores contínuos, existentes entre Valença 

e a capital da província.
45

 Além do transporte de pessoas, é um forte indício da importância que o 

comércio da cidade desenvolveu com Salvador. Ademais, ressalte-se que grande parte dos 

investidores e industriais dos empreendimentos em Valença eram de Salvador, sendo que um dos 

sócios da fábrica de tecido Todos os Santos, Antônio Pedroso de Albuquerque, também era dono de 

alguns vapores que faziam o percurso da capital para Valença. 

Percebe-se, então, que o comércio de cabotagem era bastante relevante para a província. 

Tanto que, o governo provincial da Bahia já apontava para a importância deste comércio com outras 

províncias, com destaque para Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro e S. Pedro do Rio 

Grande do Sul.
46

 Neste comércio interprovincial, em que os principais produtos eram a aguardente, 

o açúcar e o charuto, também eram marcantes o comércio dos panos de algodão e do próprio 

algodão em fio. Para ajudar a compreender como se dava o comércio marítimo e de pequena 

cabotagem, Flávio Gonçalves dos Santos
47

 afirma que 

Assim se dava o comércio costeiro da Bahia entre o porto de Salvador e os portos 

de Santo Amaro, Cachoeira, Nazaré, Itaparica, Valença, Camamú, Ilhéus, Porto 

Seguro e Caravelas. Até a primeira metade do século XIX saíam desses portos, 
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principalmente, carregamentos de farinha de mandioca e madeiras. 

 

Tendo o rio como grande fator de escoamento da produção, destaque-se que as relações 

comerciais dos produtos da fábrica de Valença não estavam envoltas apenas pela província baiana. 

Portos como os de Pernambuco, Ceará, como também no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 

mantiveram durante relativo tempo comércio perene dos gêneros têxteis do baixo sul da Bahia.
48

  

Nesta perspectiva, Paulo Ormindo de Azevedo
49

 também destacou a riqueza das vilas que se 

desenvolviam às margens fluviais, afirmando que estas não apenas se dedicavam à produção para 

exportação, mas também para o comércio com Salvador. No caso de Valença, a sua relação 

mercantil não se dava apenas para o suprimento das casas de comércio de Salvador, pois seus 

produtos adentraram outras capitais do império. Desse modo provavelmente o comércio de Valença 

com a capital da Bahia foi contínuo e intenso, até mesmo porque era do porto da capital que os 

produtos tinham saída para exportação. 

Ademais, para além da produção da farinha e madeiras, é bastante provável que os tecidos 

das fábricas também tenham contribuído para a formação de uma rede comercial entre as cidades 

baianas e até mesmo entre outras províncias. Para tal, além da utilização do Rio Una, a abertura de 

estradas também facilitava o comércio de muitos produtos vindos do interior da província para os 

portos de cidades, como Valença, na qual o comércio de cabotagem já era comum. Nesse sentido o 

Anuário Político e Histórico e Estatístico do Brasil de 1847, informou que a “estrada serve à 

condução dos algodões que descem do rio de Contas e Urubu, para a fábrica de tecidos, e ao 

transporte dos mais gêneros que podem vir para Valença, Aldeia e Nazaré, três portos de muito 

comércio com a capital.”
50

 

Cerca de dois anos após esta informação, no Relatório dos Trabalhos do Conselho Interino 

de Governo de 1849, o presidente da província Francisco Gonçalves Martins informou que  

A continuação desta parte da estrada é urgente, porque se presta ao trânsito das 

boiadas e tropas de algodão, que descendo das comarcas de Jequitinhonha e Rio de 

Contas se dirigem aos indicados pontos de Nazareth, Valença, e Aldea; e ainda 

virão em maior quantidade para o 2.º com o progresso que nessa Vila desenvolve a 

indústria fabril.
51 

 

 Como se pode perceber, a intensificação de melhorias e aberturas de estradas à cidade,  foi 
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também influenciada pela presença das indústrias, que necessitavam de acesso facilitado à matéria-

prima (algodão).  

*  *  * 

No desenvolvimento dessa pesquisa foram utilizadas variadas fontes documentais para 

compreendermos tanto o processo de instalação destas fábricas quanto os diferentes atores 

envolvidos. A partir do que informou Le Goff, de que o “documento não é inocente, não decorre 

apenas da escolha do historiador, ele próprio parcialmente determinado por sua época e seu meio; o 

documento é produzido consciente ou inconscientemente pelas sociedades do passado”,
52

 e 

reconhecendo os desafios e as possibilidades de usos das fontes por parte do historiador, as fontes 

deverão ser compreendidas como produtos do seu tempo, por isso, foi preciso conhecê-las e 

historicizá-las.  

A descoberta de novas fontes, metodologias e abordagens, trazidas principalmente pela 

Escola dos Annales permite aos historiadores o enriquecimento de suas análises. Estes novos 

olhares possibilitam a construção e desenvolvimento da história numa postura de combate mais 

crítico e aberto, mas isso depende de uma opção ética, política e social do historiador.
53

 

Neste sentido, adotamos o conceito de história de Michel de Certeau ao compreendê-la 

como uma relação entre o lugar de onde fala o historiador, o método da pesquisa e a construção de 

um texto. Ou seja, um fazer que se encontra entre a pesquisa e a escrita. E é assim que a escrita 

histórica abre espaço para o presente, a partir “da linguagem, um passado” que “redistribui, 

possibilita, um lugar para os vivos.”
54

  

Sendo assim a História, a imagem do passado histórico diretamente ligada ao presente, deve 

ter um olhar não conformado, desmistificado do passado, que seja capaz, nos termos poéticos de 

Walter Benjamin, de redimir os mortos. Para este, o julgamento do passado não está fechado, ele 

não é imutável, e nada do que aconteceu era inevitável. Uma história aberta torna possível um 

futuro também indeterminado, não evidente, que pode ser marcado por “catástrofes”, movimentos 

“emancipadores”, utópicos ou revolucionários, a depender da influência do olhar lançado para o 

passado, no ato de rememorar.
55

 

 

*  *  * 
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A documentação utilizada foi proveniente do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), 

dos acervos digitais como a Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), além do 

projeto da Biblioteca do Congresso intitulado Global Gateway (Portal Global), onde foi possível ter 

acesso a documentações disponíveis a partir da iniciativa “O projeto Brasil e Estados Unidos: 

Expandindo Fronteiras, Comparando Culturas”, e ainda os sites Brasiliana da Universidade de São 

Paulo (USP) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Do APEB utilizamos os Relatórios dos Trabalhos do Conselho Interino de Governo (1823-

1899), um documento de Convenção de Distrato da firma Lacerda e Cia., responsável pela fábrica 

Todos os Santos do ano de 1860, afora correspondências referentes as fábricas recebidas pelo 

Conselho Administrativo, bem como, relatórios da Companhia para Introdução e criação de 

Fábricas Úteis na Província da Bahia criada no ano de 1841, que contém correspondência da 

fábrica de tecidos Todos os Santos dos anos de 1848 a 1883.  

Das fontes disponíveis na Hemeroteca Digital dispomos dos jornais, revistas, catálogos da 

Bahia e de outras províncias, e ainda os Anais da Assembleia Provincial da Bahia. Os jornais 

contribuíram com informações sobre as fábricas, a venda de seus produtos na Bahia e em outras 

regiões do império, locação de trabalhadores, acidentes ocorridos nos estabelecimentos entre outros 

informes. Do site Brasiliana da Universidade de São Paulo (USP) nos servimos tanto do Annuário 

político, histórico e estatístico do Brasil,
56

 como dos relatos de viagem O Brasil e os brasileiros: 

esboço histórico e descritivo,
57

 que narra a visita dos missionários protestantes americanos Fletcher 

e Kidder à Bahia e as fábricas de tecidos em Valença, e também Viagem ao Brasil
58

 do zoólogo 

suíço Luiz Agassiz e sua esposa Elizabeth Cary Agassiz que estavam no país em atividade de 

pesquisa científica. Por fim, utilizamos o Diário da Viagem ao Norte do Brasil,
59

 de autoria do 

imperador D. Pedro II. 

As fontes oficiais, como as correspondências enviadas e recebidas pelo governo foram 

importantes para a reflexão sobre os movimentos e dinâmicas existentes dentro do Império, 

relacionados à industrialização da Bahia e, especificamente de Valença. As cartas, falas e atas 

produzidas neste momento nos forneceram indícios dos incentivos e das maneiras como este projeto 
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industrial estava sendo desenvolvido e assimilado pelos poderes públicos. Esta documentação se 

consiste em interessante leitura do cenário industrial baiano do período, afinal é possível perceber 

alguns dos possíveis motivos para as dificuldades encontradas na instalação e desenvolvimento dos 

estabelecimentos fabris.  

Os jornais também serão utilizados nesta pesquisa, e como sugere Robert Darton, devem ser 

compreendidos como um conjunto de relatos e não de fatos.
60 

Para análises mais complexas, a 

articulação entre o texto produzido e contexto, deverá acontecer para “buscar os nexos entre as 

ideias contidas nos discursos, ou seja, as formas pelas quais elas se exprimem as suas interpretações 

dos fatos e o conjunto de determinações extratextuais que presidem a produção, a circulação e o 

consumo dos discursos”.
61 

 

Os relatos de viagem utilizados, já anteriormente citados, se configuram como fontes sempre 

muito diversas e fecundas. Elas possibilitam perspectivas e resultados múltiplos a depender do que 

a pesquisa esteja procurando encontrar. Como indicou João Davi Oliveira Minuzzi e Tais Giacomini 

Tomazzi,
62

 os relatos de viagem “contêm muitas pistas sobre o cotidiano do passado e geralmente 

nos apresentam um texto cheio de descobertas que enriquecem nosso olhar sobre o que ocorreu em 

tempos atrás” mas, ao se trabalhar com estes relatos, devemos sempre considerar que suas 

informações “constituem, na verdade, representações, reivindicações da realidade, produzidas com 

base nas visões de mundo de viajantes que incidem sobre a feitura e transformações historiográficas 

de uma memória.”
63

  

Além dos relatos de viagem, os dados estatísticos de 1872 como fonte para a construção 

deste projeto, também foram analisados com a clareza de que, conforme indica Diego Bissigo,
64

 

“como todos os processos, o recenseamento também foi construído e negociado”. Desta maneira 

esta documentação não escapa a contradições, falhas, atrasos e impossibilidade técnica, ainda que o 

Censo de 1872 “representa um esforço bem-sucedido de padronização e centralização”. Assim, 

alguns elementos destes dados foram utilizados para compor um panorama mais geral das principais 

características populacionais, econômicas e sociais da Bahia e de Valença. 
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*  *  * 

 

 Objetivando cumprir o que nos propusemos, a partir das fontes mencionadas, dividimos o 

trabalho em quatro capítulos. No primeiro capítulo buscaremos traçar um perfil das fábricas de 

Valença. Todavia, nos debruçamos, majoritariamente, sobre a fábrica Todos os Santos, por ser a que 

encontramos maior documentação para análise. Também nos atemos tanto ao seu processo de 

instalação, assim como procuramos perceber seu desenvolvimento no decorrer dos anos. Ademais, 

investigamos suas dimensões, produção e número trabalhadores, a fim de percebermos sua 

composição estrutural.  

 No segundo capítulo, traçaremos um perfil dos proprietários destes estabelecimentos, que 

em grande medida estavam ligados ao capital comercial. Objetivamos compreender de qual maneira 

suas relações comerciais foram significativas para o desenvolvimento da indústria têxtil na Bahia 

em meados do século XIX. Para tanto, analisamos as variadas frentes em que estes empresários 

atuaram, antes e durante seus investimentos nos empreendimentos fabris.  

 No terceiro, abordaremos as relações da política econômica baiana com as fábricas. 

Partiremos da análise das relações dos industriais com o poder político a nível local, provincial e 

nacional. Interessa-nos perceber a tutela ou não do Estado, no que se refere ao processo de 

desenvolvimento das fábricas. E entender a circulação de informações por meio das falas e ações 

dos empresários, como também da imprensa e dos políticos, de que maneira estas fábricas estavam 

atreladas aos negócios dos governos, no que tange à política e a construção da ideia de nação e 

trabalho no Império brasileiro. 

  O último capítulo investiga a origem e a vida dos trabalhadores das fábricas têxteis de 

Valença. Buscamos saber de onde eram aqueles trabalhadores, qual o perfil e quais as condições de 

trabalho a que estavam submetidos nessas fábricas. Salienta-se, contudo, daremos maior ênfase à 

fábrica Todos os Santos, por ser a que mais tivemos acesso à documentação, possibilitando uma 

melhor análise. 

 Em relação a análise sobre os trabalhadores das fábricas baianas no Oitocentos, convêm 

destacar a perspectiva apresentada por Roberta Delson,
65

 que afirma que “não era incomum na 

fábrica do século XIX pôr escravos e escravas para trabalhar ao lado de trabalhadores livres”. Para 

os livres especificamente, as fábricas poderiam representar uma alternativa aos engenhos e 
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canaviais,
66

 e, no caso das órfãs, uma saída ou uma opção – se é que foi uma escolha – perante o 

emprego como domésticas. Outras informações sobre a mão de obra fabril da Bahia foram 

apresentadas por Alan Cerqueira,
67

 no qual aponta para a busca das elites em “construir um lugar 

social das crianças abandonadas.” E para tanto “os valores ligados ao trabalho como carro chefe, as 

classes dominantes pareciam empenhadas em, pelo menos, manter o ideário paternalista.” Assim 

como a “difusão de características como lealdade, submissão, honra, outrora usados para idealizar o 

escravo, foram paulatinamente inseridos na instrução das crianças expostas.”  

Por fim, em nossa conclusão, procuramos analisar os esforços dos industriais para o 

desenvolvimento de seus empreendimentos a partir da imagem que propagandeavam da fábrica, 

com a experiência da formação de uma classe trabalhadora diversa. Como hipótese, me parece que 

a presença dos trabalhadores, na sua relação com seus patrões, foi marcada por desejo de dignidade 

e independência, o que possivelmente foi o estopim que desencadeou na greve na Empresa Valença 

Industrial ano de 1878. 
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CAPÍTULO 1 – AS FÁBRICAS EM VALENÇA 

 

A partir de 1831 se tornou legalmente proibido o tráfico transatlântico de africanos. De fato, 

esta lei não foi posta em prática e os traficantes de escravos continuaram suas atividades sem 

grandes empecilhos. De todo modo, alguns escravistas começaram a investir paralelamente em 

outras formas de obtenção de riqueza. Este foi o caso de Antônio Pedroso de Albuquerque, um 

famoso traficante de escravos na Bahia, que a partir da década de 1840 empregou parte de seus 

capitais em um empreendimento têxtil na cidade de Valença. 

Valença nasceu como Vila de Nova Valença do Santíssimo Coração de Jesus, pela carta régia 

de 23 de janeiro de 1799, desmembrada da ilha de Cairu. No ano de 1849, foi elevada à condição de 

cidade, passando a chamar-se Industrial Cidade de Valença pela Lei Provincial n.º 368, de 10 de 

novembro.
68 

Em meados do século XIX, “possuía um mercado próprio consideravelmente 

desenvolvido funcionando, ademais, como entreposto comercial com a região sudeste da Bahia,”
69

 

já fazendo parte da rota de produção e distribuição de produtos agrícolas do Recôncavo e 

Salvador.
70

 

A fábrica Todos os Santos começou a ser instalada no ano de 1844, em Valença, na margem 

esquerda do rio Una, sendo de propriedade da firma Lacerda e Cia, que tinha como sócios: Antônio 

Francisco de Lacerda, Antônio Pedroso de Albuquerque e o estadunidense John Smith Gillmer. Sua 

instalação e gerência ficaram ao cargo do engenheiro americano João Monteiro Carson. Sua 

produção foi iniciada apenas no ano de 1848, ano em que as peças dos primeiros tecidos foram 

enviadas ao presidente da província para o conhecimento dos produtos que a fábrica forneceria ao 

mercado.
71

 A partir de 1862 é concedido o título de imperial a fábrica Todos os Santos, passando a 

ser nomeada, nos jornais, como a Imperial Fábrica Todos os Santos.
72

 

Em 1856 ocorreu uma enchente que destruiu a represa que fazia parte do complexo 

industrial. Os trabalhos só foram reiniciados em janeiro de 1857.
73

 No entanto, ainda no ano de 
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1858, durante cerca de 3 meses a produção da fábrica ficou interrompida, para reparos de um canal 

que fornecia água a uma parte dos motores.
74

 Ainda foi neste ano que o engenheiro João Monteiro 

Carson faleceu na cidade de Liverpool, assumindo a direção do empreendimento Augusto Frederico 

de Lacerda.
75

 

No ano de 1860 a fábrica Nossa Senhora do Amparo, estabelecimento de Bernadino de Sena 

Madureira, também começou a funcionar na cidade de Valença, à margem direita do rio Una.
76

 Já 

no início Bernadino Madureira se articulou a Luiz Rodrigues Dultra Rocha Filho para 

administrarem a fábrica.
77

 

     Fonte: Google Maps. 

 

Acima temos uma imagem panorâmica onde se localizam as referidas fábricas, ambas 

localizadas às margens do Rio Una, como também a Vila Operária construída em “1922 com a 

edificação de 143 casas, ampliada em mais 23 novas casas em 1928.”
81

 A Fábrica Nossa Senhora do 

Amparo, posteriormente se tornou a Companhia Valença Industrial (CVI), e atualmente é 
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Figura 1: Mapa da localização das fábricas têxteis em Valença (BA) 
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denominada de Valença Têxtil. 

Ainda no ano de 1860, a firma Lacerda e Cia foi desfeita. De acordo com a Certidão de 

Distrato e Convenção realizada entre os sócios, os motivos que levaram o fim da sociedade foram 

em consequência da marcha dos tempos, prejuízos resultados da retardada 

fundação do estabelecimento e da sua primordial direção em vista dos balanços 

apresentados pelo primeiro sócio-gerente com a firma de Lacerda e Cia tem todos 

os ditos sócios concordados em declarar como declararam extinta a referida 

sociedade da Fábrica Todos os Santos.
82

 

 

Nesta mesma Certidão de Distrato e Convenção, a posse e administração da fábrica Todos os 

Santos passa para Antônio Pedroso de Albuquerque, que, em 1861, já havia enviado 

correspondência à presidência da província da Bahia, solicitando auxílios para evitar que parasse de 

funcionar o estabelecimento. Entre os problemas enfrentados, o empresário citou os prejuízos na 

demora da construção da mesma, a dificuldade de abastecimento de matéria-prima, e ainda o 

pequeno mercado de consumo para seus produtos.
83

 

Em 1869, Antônio Frederico de Lacerda adquiriu a fábrica Nossa Senhora do Amparo em 

negócio com Bernardino de Senna Madureira, que passou a ser administrada pela firma Lacerda e 

Irmãos, na qual eram sócios Antônio Francisco de Lacerda pai, e seus filhos.
84

 Com a morte de 

“Lacerda pai” em 29 de julho de 1872, a firma foi transferida para o domínio de seus herdeiros.
85

 

Durante este período, ambas as fábricas ficaram em funcionamento, como informou o presidente da 

província Antônio Cândido da Cruz Machado, que em seu no relatório de 1874, afirmou que a 

Todos os Santos estava sob o domínio de Antônio Pedroso de Albuquerque e a Nossa Senhora do 

Amparo era administrada pelos irmãos Lacerda.
86

 Entretanto, no ano de 1876 Antônio Pedroso 

noticiou, em carta enviada ao secretário de governo da província, que os trabalhos na Fábrica Todos 

os Santos haviam sido interrompidos no mês de agosto, e cerca de “250 operários todos livres e 

nacionais” foram despedidos, e, de acordo com Pedroso achavam-se então “sem ocupação e 

mendigando o pão da subsistência.”
87

 

No ano de 1877, a fábrica Nossa Senhora do Amparo foi vendida para comerciantes da 
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capital baiana à firma Moreira, Oliveira e Companhia. Com a morte de Pedroso em 1878, os seus 

herdeiros tentaram levar a fábrica Todos os Santos adiante; contudo, eles também terminaram por 

vender o empreendimento para a firma Moreira, Oliveira e Cia no ano de 1883.
88

 Já em 1887, a 

firma Moreira, Oliveira e Cia fundou a Empresa Valença Industrial, que englobava as duas têxteis, 

serraria, e a fundição de ferro e bronze, todas pertencentes às fábricas.
89

 Em 1899 a empresa foi 

transformada em sociedade anônima, denominada Companhia Valença Industrial (CVI).
90 

 

Até os dias atuais, a antiga fábrica Nossa Senhora do Amparo continua em funcionamento, 

mas é claro que, de 1899 até o presente momento, ela passou por mudanças significativas de 

modernização em suas instalações, hoje sob o nome de Valença Têxtil. Acerca das transformações 

ocorridas na fábrica em Valença, cabe mencionar que o estudo de Webber Stelling é significativo 

para a melhor compreensão da importância da indústria têxtil na história econômica da Bahia. 

Tratando dessas mudanças, Stelling afirma que: 

Posteriormente, houve a instalação de turbinas geradoras de energia elétrica, que 

além de abastecer a fábrica, iluminavam a cidade de Valença. Seu crescimento, em 

paralelo ao crescimento populacional do município, determinou a construção da 

Usina Hidrelétrica do Candengo, em 1922, ampliada na década de 1930.
91

 

 

A Bahia durante o século XIX esteve à frente das demais províncias ao se tratar de fábricas 

têxteis. De acordo com a tabela produzida por Stelling, no ano de 1866, das nove fábricas existentes 

no Império brasileiro, cinco se encontravam na província baiana. Em 1875, a Bahia continuou 

liderando este ramo fabril com cerca de onze, num total de trinta. Já no final dos oitocentos, em 

1885, a Bahia se manteve como um dos principiais polos industriais brasileiros, das quarenta e oito 

fábricas existentes, doze estavam localizadas na Bahia, o que lhe dava o segundo lugar, perdendo  

apenas para Minas Gerais, que nesse período contava com 13 fábricas de tecidos.
92

 Neste sentido 

essas fábricas eram de grande envergadura para a realidade do Brasil da época, como afirmou 

Stelling, “a tecelagem baiana era a grande indústria nacional do século XIX e manteve-se 
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importante na economia baiana durante a primeira metade do século XX”.
93

 

A fábrica de tecidos Todos os Santos parece ter sido o maior e mais importante 

empreendimento industrial têxtil da província baiana. Podemos dizer que isso se deu, sobretudo, 

pelas seguintes características: sua estrutura e dimensão; a mão de obra empregada, e ainda, por sua 

capacidade de produção. Comecemos pela sua estrutura e dimensão. A fábrica possuía grandes 

dimensões para a época, com um edifício de quatro andares e cerca de quarenta e oito metros de 

comprimento, quinze metros de largura. Os dados de 1861 nos informam que a represa de água 

possuía cinquenta e dois metros de comprimento e quatro metros de largura, com 24 portões. O 

processo de fabricação ocorria por etapas, divididas em repartições muito bem especificadas. A sala 

dos batedores era voltada à limpeza dos algodões, que logo em seguida iam para a sala de cardar, 

onde eram penteados. Depois passavam pelas máquinas de estiagem, onde eram esticados e 

preparados para a sala de fiar.
94

 

Havia na sala dos batedores seis máquinas de construção americana; na sala de cardar 

sessenta cardas de construção estadunidense, vinte e duas máquinas de estiragem de diferentes 

grãos, que preparavam o algodão para as fiadeiras; na sala de fiar continha vinte e duas fiadeiras, 

sendo dez ingleses e doze estadunidense, totalizando quatro mil, cento e sessenta fusos. Por fim, 

havia na sala de tecer cento e trinta e cinco teares, e algumas máquinas para coser sacos.
95

 Ainda 

sobre as fábricas, de acordo com Stelling, o volume de produção local “era avaliada em cerca de 

3.700.000 metros, [o que] equivalia a um terço da produção nacional,”
96

  

Não foi à toa que foi considerada a maior fábrica de tecidos da Bahia durante quase todo o 

século XIX, perdendo seu posto para a Companhia Empório Industrial do Norte em 1891. Chegou a 

ser considerada pelo presidente da província da Bahia a maior fábrica do Império brasileiro. Cabe 

mencionar que não foi possível ter este dado para todo o século XIX, mas a tabela construída por 

Luiz Carlos Soares em seu estudo
97

 nos oferece informações sobre o ano de 1866. (Ver Tabela 1: 

Situação da indústria têxtil no Império do Brasil em 1866). 

Todavia, não podemos encorpar as afirmativas, tanto do presidente da província quanto a de 

Soares, pois as fontes que analisamos até o momento não nos forneceram informações que 

contemplem todo o século XIX. O relatório do presidente da província da Bahia sobre a fábrica 

Todos os Santos afirma que ela era a maior durante todo o Império. Porém, não foi possível 
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encontrar dados quantitativos sobre fábricas têxteis nos relatórios de outras províncias, o que torna 

esta afirmação duvidosa. No entanto, acerca das fábricas de tecidos existentes na Bahia, apesar de 

grande parte das informações estar incompleta, foi possível construir uma tabela, elaborada a partir 

dos dados fornecidos pelos Relatórios dos Presidentes da Província da Bahia, entre os anos de 1830 

a 1882, e das correspondências enviadas pelas fábricas de Valença ao governo da província e nos 

relatos de viagem de alguns personagens que visitaram a cidade e os estabelecimentos fabris. (Ver 

Tabela 2: Situação da indústria têxtil na província da Bahia de 1848 a 1882). 

 Ainda que os registros informem que ela não tenha funcionado com toda a sua capacidade, 

parece ter sido a fábrica de tecidos com o maior número de teares. No ano de 1847, antes do início 

da produção, o Anuário político, histórico e estatístico do Brasil procurava dar uma descrição do 

empreendimento: 

Além das fábricas que ficam referidas, e de uma de tecidos de algodão estabelecida 

no Queimado, outra também de tecidos de algodão se está fundando junto à vila de 

Valença da província da Bahia, à margem esquerda do rio Una; custarão mais de 

cem contos de réis as máquinas desta última fábrica, e estão montadas e prontas a 

trabalhar com dois mil fusos. Sendo de excelente qualidade o algodão que em geral 

produz o sertão daquela província, desmerece de valor pela quantidade de folhas e 

de outros corpos estranhos, com que se mistura no ato de lhe separarem o caroço: 

para obviar a este inconveniente, espera o presidente duas máquinas que mandou 

vir dos Estados Unidos, próprias a facilitar o trabalho de descaroçar, e preparar o 

algodão.
98

 

 

Quando os trabalhos na fábrica foram iniciados no ano de 1848, a firma Lacerda e Cia 

enviou ao governo da província, como amostras quatro peças dos tecidos ali produzidas, e também 

forneceu as seguintes informações. 

A fábrica acha-se montada com 200 fusos 50 teares e perto de cem operários 

nacionais livres, de um e outro sexo, mas só trabalha presentemente com pouco 

mais da quarta parte das máquinas produzindo diariamente seiscentas varas; logo 

que tenha todos os seus operários adestrados neste ramo a indústria há de produzir 

duas mil varas diárias de tecidos mais aperfeiçoados e algum fio, o que esperam 

conseguir nestes três meses.
99
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NOME DA FÁBRICA 

E PROVÍNCIA 

MOTOR 

HIDRÁULICO 

(HP) 

MOTOR À 

VAPOR 

(HP) 

TEARES FUSOS METROS DE 

TECIDOS 

POR ANO 

METROS DE 

FIOS POR ANO 

VALOR DA 

PRODUÇÃO 

(EM RÉIS) 

Nº DE 

OPERÁRIOS 

Todos os Santos (Bahia) 

 

128 - 136 4.160 1.000.000 70.000 570.000$000 200 

Santo Aleixo (Rio de 

Janeiro) 

 

25 - 52 2.640 550.000 28.000 350.000$000 150 

Nossa Senhora do 

Amparo (Bahia) 

30 -18 48 2.412 600.000 100.000 450.000$000 90 

Santo Antônio de 

Queimados (Bahia) 

- - 30 1.000 320.000 - 150.000$000 90 

Santa Tereza (Rio de 

Janeiro) 

 

10 18 - 350 - 36.000 40.000$000 20 

Modelo (Bahia) 

 

- - 39 1.248 500.000 40.000 250.000$000 110 

Fernão Velho (Alagoas) 

 

50 - 40 1.625 146.000 - 66.200$000 33 

Conceição (Bahia) 

 

35 - 35 1.200 450.000 - 230.000$000 60 

Canna do Reino (Minas 

Gerais) 

10 - 5 240 20.000 - 10.000$000 15 

TOTAL 

 

288 36 385 14.875 3.586.000 274.000 2.116.200$000 768 

Tabela 1: Situação da indústria têxtil no Império do Brasil em 1866 

Fonte: SOUZA DANTAS, 1868, p. 52. 
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FÁBRICAS ANO (1848) TEARES FUSOS VARAS DE TECIDOS* OPERÁRIOS 
Todos os Santos 50 2.000 216.000 100 
Queimado 10 700 - - 
FÁBRICAS ANO (1849) TEARES FUSOS VARAS DE TECIDOS OPERÁRIOS 
Todos os Santos 50 2.084 720.000 150 
Queimado - - 144.000 - 
Conceição - 1.200 - - 
FÁBRICAS ANO (1851) TEARES FUSOS VARAS DE TECIDOS OPERÁRIOS 
Todos os Santos - - 600.000  

FÁBRICAS ANO (1857) TEARES FUSOS VARAS DE TECIDOS OPERÁRIOS 
Todos os Santos - - 690.000 200 
FÁBRICAS ANO (1860) TEARES FUSOS VARAS DE TECIDOS OPERÁRIOS 
Todos os Santos -  108.000 300 

Nossa Senhora do Amparo - 48 - - 
FÁBRICAS ANO (1877) TEARES FUSOS VARAS DE TECIDOS OPERÁRIOS 
São Carlos 52 - 24.000 72 
Bonfim 48 2.400 - - 
Nossa Senhora da Penha 6 2.240 - 98 
FÁBRICAS ANO (1882) TEARES FUSOS VARAS DE TECIDOS OPERÁRIOS 
São Carlos - 180 - 157 
Queimado 42 1.400 - - 
São Salvador - 30 - 150 
Nossa Senhora do Amparo - - - 300 
Bonfim - - - 185 
São Braz - - - 111 
Nossa Senhora da Penha - - - 155 
Modelo  - - 180 

Tabela 2: Situação da indústria têxtil na província da Bahia de 1848 a 1882 

Fonte: FBN. Hemeroteca Digital. Relatórios dos Trabalhos do Conselho Interino de Governo. (1830-1899) 

*Quantidade de varas de tecidos calculadas a partir de dados anuais.
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A partir da descrição de um dos sócios, Antônio Pedroso de Albuquerque, feita ao 

Jornal do Commercio do Rio de Janeiro de 1861,
101

 pode-se dizer que a fábrica Todos os 

Santos era um empreendimento industrial bem estruturado. De acordo com Mauro Mendonça 

em seu trabalho ela se destacava pois “em vez do sistema de transmissão linear horizontal, 

empregou-se um eixo de transmissão vertical, que acionava os teares nos dois andares 

superiores.”
102

 Temos uma imagem da planta feita do Instituto Patrimônio Artístico e Cultural 

da Bahia no ano de 1978 (ver Figura 2: Planta da fábrica Todos os Santos), que representa o 

pavimento térreo e superior do edifício onde ficavam os maquinismos, e o acionamento a 

partir de uma tomada d’água do rio Una.  

Podemos compreender através desta estrutura descrita por Pedroso, que a fábrica se 

configurava, como definiu Stein em seus estudos sobre a industrialização brasileira, em uma 

“unidade industrial completa”, ou ainda como uma “fábrica integrada”. Este modelo de 

fábrica reunia todas as operações, desde a fiação do algodão até a tecelagem.
103

 

 

     Fonte: Inventário do IPAC-BA, 1978. 

 

 

 No tocante à sua produção, ao lado do fornecimento de tecidos para ensacamento, 
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outro item de consumo provavelmente significativo era a vestimenta para roupas de 

trabalhadores escravizados, pois a estimativa de escravos no período era grande, cerca de 

167.824 só na Bahia, sem levar em conta que ainda havia saída destes produtos para outras 

províncias.104 Um indício de como os tecidos da Todos os Santos já eram procurados e 

reconhecidos está na citação do jornal O Guaycuru de Salvador, que em 1851, dá notícia do 

roubo de um escravo por nome Paulo, de nação nagô, que tinha por volta de 25 anos de idade 

e era propriedade de Miguel João Fitel. Este escravo trabalhava na obra da Giquitaia 

(Jequitaia), e provavelmente era um escravo de aluguel, que fora empregado na respectiva 

obra pelo seu senhor, mediante ao contrato de serviço do alugador, com o consentimento do 

proprietário. O interessante é notar a descrição que foi feita sobre sua aparência. Segundo o 

jornal era de que estava “vestido calça e camisa de algodão da fábrica de tecido de Valença 

sujas de barro e cal, por ser servente de pedreiro”.
105 

 

Nos anúncios dos jornais de dentro e fora da província também foi possível conhecer 

os artigos que eram produzidos pela fábrica de Todos os Santos. Entre eles estavam a fazenda 

larga e encorpada usada para roupas de escravizados; toalhas e lençóis, vendidos na Bahia e 

no Rio de Janeiro; fazenda mais estreita e vazada para sacos, e que certos consumidores 

preferiam para roupas (por ser mais barato); tecido chamado de “lona de teia”, que era uma 

fazenda superior; meia lona, que era usada para levar gêneros aos mercados; e para velas e 

ainda fios em novelos e sacos.
106

   

O Jornal de Pernambuco, em 1848, ano em que se iniciaram os trabalhos da fábrica 

Todos os Santos, anunciou que havia chegado um “novo sortimento do excelente pano de 

algodão entrançado daquela fábrica, ótimo para ensacar açúcar, e para roupa de escravos.”
107

 

O mesmo Jornal de Pernambuco, em 1852, também anunciou que havia um depósito de pano 

de algodão da fábrica Todos os Santos da Bahia, onde eram vendidos “o bem conhecido pano 

de algodão da Bahia para sacos e roupa de escravos, a vontade do comprador, assim como fio 

de algodão da mesma fábrica.”
108

 Também de Pernambuco, o jornal O Comercial, em 1850, 

comunicou a venda de algodão trançado da Todos os Santos, disponível em um depósito 
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“muito próprio para redes de pescar, e pavios para velas, por preço mais cômodos do que em 

outra qualquer parte.”
109

 

Em Salvador a venda dos produtos da fábrica já estava disponível desde 1849, como 

foi anunciado pelo Jornal do Comércio, nas publicações de 25 de abril e 14 de outubro. 

Informava o periódico que em um referido depósito na capital se fazia a venda em fardos de 

10 peças dos tecidos.
110

  

Apesar da distância, já em 1849 na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul também já 

havia produtos da fábrica Todos os Santos. O jornal O Rio-Grandense, informou que estava à 

venda em um de seus armazéns, algodões trançados e fios de algodão, dizia ainda que era 

“fazenda superior neste gênero nunca visto neste mercado, e a primeira dessa qualidade 

fabricada no país por braços livres.”
111

 

A maior concorrência da venda dos produtos têxteis, se dava com os tecidos ingleses, 

que eram os grandes do ramo. É claro que houve uma disputa também entre os produtores de 

uma mesma região. No caso da Bahia possivelmente entre as duas fábricas de Valença, e 

outras existentes em Salvador. Mas se tratando do cenário nacional não chegavam a concorrer 

entre si pelo controle do mercado consumidor, que ainda consumia significativamente os 

produtos importados.
112

 

No ano de 1851, a produção da fábrica Todos os Santos foi de 600 mil varas de 

pano.
113

 Ainda no ano de 1848, o jornal A Revista Americana, após dispensar longos elogios a 

John Smith Gillmer, escreveu em sua primeira página a matéria intitulada: “Indústria Baiana; 

Fábrica de fiar e tecer o algodão em Valença”, afirmando que a Todos os Santos “apresentou 

tão bom pano de algodão, que foi ele vendido com a maior presteza, e é procurado com a 

maior ânsia”.
114

 

A tecnologia de sistema de comportas, como também o uso de energia hidráulica para 

o funcionamento de seus teares, se constituíram como marco significativo para o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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fabrico de panos no Brasil. Além disso, as fábricas têxteis em Valença significaram também a 

possibilidade de diversificação da economia. Tanto é que apesar de alguns contratempos, estes 

empreendimentos se mantiveram em funcionamento quase ininterruptamente. Ela ainda 

possuía instalações que propiciavam o suprimento de suas necessidades internas e o 

fornecimento de peças de reparo para embarcações e outras indústrias da Bahia. Estas outras 

funções se davam por meio de uma fábrica de fundir ferro e bronze pertencentes a mesma.
115

 

De acordo com Stein, com as dificuldades de acesso às peças de reposição para o 

maquinário fabril, os empresários têxteis “construíram amplas oficinas de reparos”. Esta 

atitude de empresários das “fábricas de tecidos em regiões situadas na periferia do coração 

industrial” era a maneira encontrada para a manutenção das “dispendiosas máquinas 

têxteis.”
116

 

Vejamos o que disse o presidente da província Antônio Inácio d'Azevedo sobre a 

importância desta nova atividade na fábrica Todos os Santos no ano de 1847: 

Não há nesta capital uma fundição capaz de fornecer máquinas de Vapor 

nem outras de que os Engenhos de açúcar e outras fábricas precisam; apenas 

uma existe na Cidade de Santo Amaro, e outra que principia a trabalhar na 

Vila de Valença por esforços do Engenheiro diretor da fábrica de tecidos de 

algodão, que vai aí brevemente dar começo aos trabalhos desta manufatura, 

que muitas vantagens proporcionará à indústria em geral da província, e 

particularmente à Comarca de Valença.
117

 

 

Ainda em 1847, o presidente da província reclamou da ausência de fábricas de 

fundição. Neste sentido, a Todos os Santos esteve mais uma vez à frente dos demais 

empreendimentos da Bahia no período. Esta ligação entre as fábricas de ferro e bronze com a 

produção de tecidos sugere uma nascente cadeia produtiva, como destacaram os missionários 

protestantes Fletcher e Kidder, quando de sua visita à Valença em 1845,
118

 (isto possivelmente 

favoreceu o seu lugar de maior têxtil do século XIX na Bahia): 

Chegamos à fábrica, ou melhor, às fábricas, pois em volta da grande, cujas 
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paredes brancas destacam-se do fundo da vegetação compacta, estão oficinas 

mecânicas, fundições, etc. O ruído dos teares, o alegre sorriso das simpáticas 

raparigas, e o indescritível bruaá de uma fábrica, fizeram-me supor que 

estávamos próximo de Lowell.
119

 

As impressões registradas por estes missionários sobre o Brasil, de acordo com  

Débora Villela de Oliveira se constitui numa documentação que percorreu assuntos variados, 

de “infra-estrutura rural e urbana e possibilidades de investimentos econômicos, passando 

pela História e pelos modos, costumes e religião e acontecimentos históricos e atuais do 

país.”
120

 O livro foi construído a duas mãos e em momentos diferentes pois, “Kidder esteve 

em 1836 e de 1840 a 1842 e Fletcher esteve no país de 1850 a 1853 e permaneceu realizando 

viagens esporádicas ao país até o ano de 1865.”
121

 Sobre seus autores podemos dizer que 

Kidder “possuía um envolvimento missionário muito maior”
122 

já Fletcher “exerceu 

principalmente os papéis de missionário, diplomata e filantropo.”
123

 A descrição sobre os 

barulhos das fábricas e dos teares terem estimulado a memória destes missionários, que a 

comparam a Lowel, nos indica o nível de desenvolvimento fabril em Valença naquele período, 

pois como afirma Paulo Fontes, Lowel foi “a segunda cidade industrial planejada dos Estados 

Unidos e um dos principais centros da produção manufatureira têxtil daquele país no século 

XIX”.
124

 

Durante sua viagem à província da Bahia em 1860, o Imperador do Brasil, D. Pedro II, 

esteve também em Valença. Sua estada na cidade pode ter se dado inclusive, em função de seu 

conhecimento acerca da fábrica Todos os Santos, já em funcionamento e da Nossa Senhora do 

Amparo, que estava em processo de instalação. Ao visitar esses empreendimentos, o 

Imperador afirmou que esta era “um excelente estabelecimento onde trabalham como em 

família 300 operários, pela maior parte do sexo feminino, com belas máquinas, sobretudo, as 

americanas.”
125

 

Ressaltar a grandiosidade e benefícios da fábrica a nação que se constituía era uma 

atividade comum realizada pelos industriais e pela imprensa que apoiava estes 

empreendimentos. No jornal Pedro II, da província do Ceará de 1852, por exemplo, ao 
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informar acerca de uma fábrica de tecidos que estava para ser estabelecida na província de 

Pernambuco, citou a fábrica a Todos os Santos como modelo dizendo: 

“em tudo é preferível ao do estrangeiro, sobretudo para o ensacamento do 

açúcar, que aqui é de consumo extraordinário, é necessário fazer mudar a 

fisionomia deste país clássico na desordem, e este deverá ser o mais eficaz, 

sem dúvida.(…) estamos portanto na época dos melhoramentos, materiais 

em todo o mundo civilizado, e impossível era que o Brasil, rico como é pela 

natureza, deixasse de participar de seus melhoramentos.”
126

  

 

Nesta perspectiva, o processo de industrialização em Valença está diretamente ligado 

ao conceito de modernidade e seus “melhoramentos materiais em todo o mundo civilizado”. 

Para tanto, a concepção de modernidade destacado por Partha Chartterjee, nós é muito útil 

pois propõe que é preciso distinguir as modernidades.
127 

A nossa “modernidade foi 

entrelaçada à história do colonialismo”, portanto existe um certo “ceticismo” a respeito da 

“aceitação de seus valores e consequências” nos países de origem colonial.
128

 O processo 

modernizante industrial ocorrido em Valença está profundamente marcado por sua condição. 

Valença não era a capital nem tão pouco poderia representar as realidades de desenvolvimento 

industrial dos países europeus. Representava as experiências possíveis de industrialização 

desenvolvidas no interior da Bahia. Como em todo os países colonizados, Valença estava 

longe de ser criadora de sua própria modernidade, antes projetava a modernidade europeia a 

partir de suas perspectivas.  

A escravidão não significou uma amarra que dificultasse o desenvolvimento do 

capitalismo, pois o desenvolvimento foi possível exatamente por causa de sua dependência 

para com a escravidão. Não havia contradição entre ser capitalista e negreiro, como foi o caso 

de Antônio Pedroso de Albuquerque, um dos principais nomes no processo de 

desenvolvimento fabril na Bahia. 
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CAPÍTULO 2 – OS EMPREENDEDORES: ENTRE LAÇOS 

COMERCIAIS E FAMILIARES 

 

 

 Em sua análise sobre a distribuição de riquezas na cidade de Salvador durante o século 

XIX, Kátia Mattoso
129

 nos informa que “90% dessas grandes riquezas pertenciam a 

negociantes que tinham atividades muito diversificadas”.
 

Provavelmente, visando a 

manutenção ou mesmo a lucratividade de seus capitais e, claro, também como forma de 

tornarem-se figuras reconhecidas e de influência, agiam em diversas frentes e investiam em 

atividades variadas como “investimentos que abrangiam também bancos, companhias de 

seguros e de transportes e empresas industriais.”
130

 

Neste sentido, os industriais responsáveis pelos empreendimentos em Valença, tiveram 

significativa participação na vida econômica e política da província. Além de precursores do 

processo de instalação das fábricas de tecidos Todos os Santos e Nossa Senhora do Amparo, 

os empresários estiveram envolvidos em bancos, associações, companhias de navegação e 

ainda na administração da Santa Casa de Misericórdia de Salvador. Infelizmente, sobre as 

atividades destes negociantes na cidade de Valença, não foi possível encontrar nenhum 

registro para além das atividades madeireiras e têxteis. Contudo, na capital da província as 

atuações destes industriais foram mais bem registradas. 

Como afirmou Theo Lobarinhas Pineiro,
131

 no Rio de Janeiro, “esse grupo, os 

negociantes, buscou a sua hegemonia frente aos segmentos urbanos não só através da 

organização dos setores, como também pela criação e atuação de associações”. Estes 

comerciantes e industriais aqui estudados, também se utilizaram de associações para 

efetivarem suas ações em algumas áreas, como por exemplo, nas atividades de transportes. 

João Luis Fragoso
132

 destacou a lógica da economia colonial a partir das seguintes 

categorias: mercado interno, acumulações endógenas, e ainda, o capital mercantil residente. 

Na primeira metade do século XIX as flutuações coloniais “diferiam da realidade e tendências 

internacionais, portanto é importante pensar que a economia colonial não pode ser apenas 
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medida pelo empenho do setor exportador,” pois os produtos internos de abastecimento foram 

significativos para este resultado. Fragoso busca entender a “possibilidade de realização de 

acumulações endógenas no espaço colonial.”
133

 

Estas condições permitiram o surgimento de uma elite mercantil interna, que tendia a 

diversificar suas atividades, se tornando detentora de embarcações ligadas ao tráfico, também 

proprietária de companhias de seguro, além de controlar seu próprio crédito, pois, na 

inexistência de instituições financeiras públicas ou privadas, que garantissem crédito, o capital 

comercial era o grande fornecedor de empréstimos e financiamentos.
134 

O tráfico e o crédito 

davam um “certo dinamismo ao mercado doméstico.”
135 

O capital de giro dos negociantes de 

“grossa aventura” era adquirido no interior da própria praça, fenômeno que lhes permitia 

montar as suas redes mercantis, e até mesmo, enquanto credores, estabelecer cadeias de 

endividamento no interior do Império.
136

 

Nesta perspectiva, ao se debruçar sobre estes atores sociais, que estiveram envolvidos 

em variadas estratégias, não se deve, como afirma Bruna Iglezias Mota Dourado,
137

 que 

estudou as trajetórias de negociantes no Recife de 1830 a 1877, supervalorizar os “exemplos 

individuais”. Contudo, as redes sociais percebidas através de laços comerciais construídos por 

estes personagens, além de contribuírem para uma melhor compreensão da fundação das 

fábricas têxteis em Valença, possibilitaram observar a trajetória, ainda que incompleta, destes 

homens que elaboraram e tornaram efetivo o projeto industrializante do baixo sul da Bahia. 

Assim como na realidade do Rio de Janeiro estudada por Fragoso, os homens de 

negócios da província baiana, igualmente, “tinham sua posição financeira sedimentada por 

participações em companhias de seguros e bancos.”
138 

Esse autor também aponta para o 

“caráter múltiplo da atuação empresarial da elite mercantil,” que procurava atuar tanto no 

comércio de abastecimento como também no de exportação e importação, envolvendo-se 

comumente no tráfico de escravos.
139

 Para Fragoso, investir em variados ramos do comércio, 

e diversificar suas atividades, poderia significar uma forma de precaução.
140 

E esta 

diversificação não estava limitava ao comércio, “mas também ao crédito oficial e particular e 
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grandes empresas.”
141

 

Conhecer parte da trajetória deste personagens foi possível através de suas ações no 

comércio, como também do capital envolvido em suas transações e as influências econômicas 

e políticas exercidas na província. As fontes utilizadas para tal proposta variaram desde 

documentos oficias como relatórios do governo provincial e anuários, à documentação 

financeira, registros hemerográficos como os jornais e revistas, e ainda os relatos de viagens. 

Veremos a seguir estes atores, suas ações e as redes de organização nas quais eles estavam 

inseridos. 

Começaremos por Antônio Pedroso de Albuquerque, um dos sócios da fábrica Todos 

os Santos. Antes, e mesmo depois de se tornar industrial, foi traficante de escravos na Bahia e 

dono de embarcações a vapor que atuavam dentro do Recôncavo e em outras províncias.
142 

Foi também um dos mais importantes comerciantes de Salvador, proprietário de trapiches e da 

Companhia de Navegação Santa Cruz, que atuava entre os portos da Bahia até Maceió na 

linha norte, e até Caravelas na linha sul.
143

 Outra companhia da qual fez parte, foi a 

Companhia de Navegação Bomfim. Se tornou também membro da Diretoria da Companhia de 

Navegação Baiana, fundada em 1858, que foi formada pela fusão das duas outras Companhias 

de Navegação criada pelo governo da província.
144

 No ano de 1860, a fábrica Todos os Santos 

passou para sua propriedade, quando foi desfeita a sociedade sob a dita firma Lacerda e Cia. 

Sobre a transição da fábrica para sua posse e administração ele escreveu ao presidente da 

província o seguinte 

As grandes obras empreendidas, com o fim das somas mais importantes o 

Estabelecimento, fê-lo contrair uma dívida onerosa; a qual ultimamente, com 

os conhecidos embaraços da praça, aconselharam aquela dissolução; 

passando ao sócio abaixo assinado a propriedade do referido 

Estabelecimento, ao que se sujeitou cedendo ao desejo de se salvar de uma 

ruína quase certa.
145

 

 

Pedroso ainda foi eleito vereador da Vila de São Francisco na freguesia de Madre de 

Deus.
146 

Falecido no ano de 1878,
147

 seu inventário infelizmente se encontra indisponível no 
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Arquivo Público do Estado da Bahia. No entanto, o trabalho de Livio Sansone traz algumas 

informações pertinentes sobre seu espólio, ele informa que Pedroso: 

residia na Fazenda Jacaré, em Santo Antônio. Tinha escritório ao lado do 

prédio da Alfândega, atual Mercado Modelo. O cais em frente era chamado 

“Cais do Pedroso”. Seu inventário, em 1883, constava de 3.742:714$871 réis 

em bens imóveis. Ele possuía uma fábrica de tecidos em Valença; engenhos 

em Itaparica, São Francisco do Conde e Santo Amaro, com um total de 560 

escravos (no valor de 471:420$000) e uma empresa de navegação, com três 

vapores. (NASCIMENTO, 1986 apud VASCONCELOS, 2002, p. 219) A 

Companhia de Navegação Santa Cruz tinha linhas para o norte e o sul do 

Brasil e foi fundada em 1852. (MATTOSO, 1978 apud VASCONCELOS, 

2002, p. 220) Verger (1987, p. 451, 478) também registrou 31 saídas de seus 

navios negreiros, dos quais quatro foram tomados pelos cruzadores 

britânicos no período ilegal. Ele era proprietário de uma frota de pelo menos 

20 embarcações negreiras.
148

 
 

O comércio de longa distância, por conta da amplitude e risco, permitia a entrada de 

um limitado grupo da comunidade mercantil.
149

 Pedroso por todo seu histórico de atividades, 

como o comércio do charque,  veio do Sul do Brasil à Bahia, e esteve ainda envolvido com o 

tráfico de escravos e embarcações. Estas ocupações comerciais, o tornou parte da elite 

mercantil da capital da província. 

Após a sua morte, ele deixou cerca de dois contos de réis para a Santa Casa de 

Misericórdia de Salvador, o que gerou polêmicas no jornal da época, sobre sua suposta 

avareza, que de acordo com o artigo do jornal , era uma postura criticada por muitos na 

sociedade. O que o jornal informou é que após “a morte do capitalista desta província” e “rico 

milionário”, o mesmo “deixou uma fortuna imensa, que os mais tímidos calculam em quatro 

mil contos!”
150

 

O motivo de grande soma em dinheiro acumulada pelo empresário foi motivo da 

construção de um artigo em defesa da trajetória do “capitalista”. O articulista do jornal 

afirmou que “Pedroso chegou pobre a esta cidade e morreu rico: verdade é que morreu velho; 

mas muito antes de morrer era já um milionário,” e ainda que ele “trabalhou sempre, sempre, 

sempre: foi por isso que deixou 4 mil contos”. Contra as acusações de que fosse avarento, o 

autor o defendeu dizendo que “para mim, e digo-o sem gracejo, o avarento é um herói, é um 

benfeitor da humanidade”. Ainda de acordo com o autor do texto no jornal, “as fortunas 
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colossais são úteis para a sociedade e que este era o legado dos avarentos.”
151

 

Sobre a participação de Pedroso na Santa Casa de Misericórdia e da quantia ofertada 

para a mesma, Fragoso nos esclarece que era comum entre a elite se tornar Irmão Maior da 

Santa Casa, pois era uma maneira de “adquirir uma posição de prestígio no interior de uma 

sociedade que guardava zelosamente a sua hierarquia social”.
152

 Neste sentido, esse se tornava 

um bom caminho para aqueles que queriam investir em prestígio social, através de doações a 

instituições religiosas.
153

 

Fonte: (Autor desconhecido). https://www.geni.com/people/Antonio-

Pedroso-de-Albuquerque/6000000044245953827. 

 

O segundo sócio,  Antônio Francisco de Lacerda, durante dezesseis anos na firma 

Lacerda e Cia. foi o responsável pela administração da fábrica de tecidos Todos os Santos.
156

 

Esse comerciante estava devidamente matriculado como dono de armazéns de depósitos para 

diversos gêneros.
157

 De destaque na capital, Lacerda esteve envolvido em diversas transações 

comerciais entre os anos de 1860 a 1870, como fábrica de chapéus e também companhia 
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referente ao tráfego no porto de Salvador, sendo ainda dono de trapiches.
158

 A Companhia de 

Navegação Bomfim também fez parte de seus investimentos. Unido a John Smith Gillmer e 

demais sócios comprou as embarcações quando esta veio a findar para formar uma nova 

companhia.
159

 

Entre as variadas atividades em que esteve envolvido na província, atuou como 

secretário interino da Associação Comercial no ano de 1843,
160

 fazendo parte de uma 

comissão formada por negociantes da capital para auxiliar e socorrer os que sofreram com a 

epidemia de cólera no ano de 1856.
161

 Foi sócio do Instituto Bahiano de Agricultura no ano de 

1859,
162

 e ainda participou de uma comissão encarregada de organizar uma “sociedade de 

seguros de longa escala” para os serviços de fogos na cidade de Salvador que sofria 

frequentes incêndios.
163

 Em 1861 foi candidato ao cargo de diretor do Banco da Bahia, e 

esteve entre os nove candidatos qualificados como limpos pelo editorial do jornal O Interesse 

Público.
164

 

Lacerda fez parte junto com Antônio Pedroso de Albuquerque de uma comissão para o 

calçamento de algumas ruas da capital baiana em 1866.
165

 Entre tantas comissões na província 

da Bahia que esteve envolvido, estava a Comissão Central criada em 1870, também na capital, 

para a direção de socorros públicos formada por sete membros,
166

 e em 1871 esteve na 

Comissão para “arborização, arruamento e ajardinamento” da Praça da Piedade.
167

 No ano de 

1874, participou da Comissão de inquérito “sobre o estado da grande e pequena lavoura as 

                                                 
158

 OLIVEIRA, Waldir. A Industrial Cidade de… op. cit. p. 61 – 69. 
159

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Correio Mercantil. Ano XIV, nº 34. Segunda-feira 

1 de fevereiro de 1847. p. 3. 
160

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. O Commercio. Nº 153. Sábado 15 de Julho de 

1843. p. 3. 
161

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Relatório dos Trabalhos do Conselho Interino de 

Governo. 1823-1899. Fala que recitou o presidente da Província da Bahia, o Doutor Álvaro de Tibério e 

Moncorvo E. Lima na abertura da Assembleia Legislativa da mesma Província. Em 14 de Maio de 1856. p. 11. 
162

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Relatório dos Trabalhos do Conselho Interino de 

Governo. 1823-1899. Fala que recitou o presidente da Província da Bahia, Ferreira Penna na abertura da 

Assembleia Legislativa da mesma Província. Em 14 de Abril de 1860. nº 32. 
163

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Relatório dos Trabalhos do Conselho Interino de 

Governo. 1823-1899. Fala que recitou o presidente da Província da Bahia, na abertura da Assembleia Legislativa 

da mesma Província. Em 14 de Abril de 1861. 
164

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. O Interesse Público. Ano II, nº 36, Bahia 9 de 

março de 1861. 
165

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Relatório dos Trabalhos do Conselho Interino de 

Governo. 1823-1899. Fala que recitou o presidente da Província da Bahia, Comendador Manoel Pinho de Souza 

Dantas na abertura da Assembleia Legislativa da mesma Província. Em 1 de Março de 1866. p. 28. 
166

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Relatório dos Trabalhos do Conselho Interino de 

Governo. 1823-1899. Fala que recitou o presidente da Província da Bahia, Gonçalves Martins na abertura da 

Assembleia Legislativa da mesma Província. Em 6 de Março de 1870. p. 1. 
167

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Relatório dos Trabalhos do Conselho Interino de 

Governo. 1823-1899. Fala que recitou o vice-presidente da Província da Bahia, José da Rocha na abertura da 

Assembleia Legislativa da mesma Província. Em 17 de Outubro de 1871. p. 38. 



 

49 

 

 

causas da sua prosperidade ou decadência.”
168 

Fez parte da direção da Companhia Promotora 

da Colonização de Chins, (chineses) instalada em 1854.
169

 

No quesito gerência, ele foi o responsável pelos transportes urbanos de Salvador, a que 

estava ligada a empresa Hoisting-machinery.
170

 Em 1873, gerenciou a empresa Trilhos 

Urbanos, responsável pela linha que ligaria o Campo Grande ao Rio Vermelho.
171

 Novamente 

ao lado de Antônio Pedroso de Albuquerque se encarregou “por parte das empresas e 

fábricas” da província da Bahia, para a Exposição Universal na Philadelphia.
172

 Foi ainda o 

responsável pelas obras na praça do palácio em Salvador.
173

 Sócio majoritário da firma 

Antônio Lacerda e Cia., recebeu o privilégio pela lei provincial n.491, de 18 de maio de 1864, 

para a construção do elevador hidráulico na capital.
174

 Entre tantas empreitadas esteve 

interessado no nivelamento da Graça à Barra, da muralha da Praça do Palácio, e do 

calçamento da rua direita do Palácio.
175

 

E, assim como Pedroso, que esteve envolvido nas instituições religiosas na província, 

Lacerda liderou a construção da nova casa dos expostos em 1873.
176 

Do Asylo dos Expostos 

da Santa Casa de Misericórdia, foi também Irmão Mordomo, e doou o rendimento do 

Elevador Hidráulico, inaugurado em 8 de setembro de 1873, com a quantia de 477$800. 

Compôs a Comissão encarregada de agenciar donativos para auxílio das despesas do Asylo de 
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Mendicidade.
177

 

Em 1865 recebeu em sua casa em Salvador o naturalista suíço radicado nos EUA Luiz 

Agassiz e sua esposa Elizabeth Cary Agassiz. O casal foi responsável pela escrita do livro 

Viajem ao Brasil (1865 – 1866),
178

 e de acordo com Lorelai B. Kury
179

 se configurou como 

uma proposta para o “gênero da divulgação científica,” e também narraram os 

“acontecimentos e peripécias que viveram.” Em viagem que fizeram do Rio de Janeiro ao 

Amazonas, ao passarem pela Bahia ficaram hospedados na casa de Lacerda. Em seu relato, o 

casal trouxe informações acerca dos gostos pessoais de Lacerda, pouco conhecido. Como por 

exemplo, seu gosto por história natural e sobre uma coleção de insetos que possuía, como se 

verifica abaixo: 

o mais solícito auxílio do nosso amigo Sr. Antônio de Lacerda, cujo teto 

hospitaleiro nos abriga e em casa de quem os encontramos. São já pessoas de 

casa, tão cordial foi a acolhida do Sr. Lacerda; este lhes proporcionou 

durante a sua estadia todas as facilidades necessárias à execução de seus 

projetos. Amador apaixonado de história natural, consagra-lhe todas as horas 

que pode roubar às exigências duma vida de negócios ativamente ocupada e 

pôde ser, assim, um auxiliar utilíssimo para os nossos naturalistas; além 

disso, possui uma coleção de insetos numerosa e de grande valor, 

admiravelmente posta em ordem e em excelente estado de conservação.
180

 

 

Lacerda foi ainda Deputado no Tribunal do Comércio em 1863, onde assumiu o cargo 

de direção ao lado de outros comerciantes da Sociedade Comércio instalada em 25 de 

setembro de 1848.
181

 Fez parte da subdireção na Bahia da Companhia de Navegação a Vapor 

Bahiana com sede e direção em Londres.
182

 

O terceiro sócio era John Smith Gillmer, cônsul dos Estados Unidos na Bahia entre 

1851 e 1862.
183

 Sua trajetória também foi marcada por investimento em casas de comércio e 

firma de transporte. Documentos dos Estados Unidos demonstraram que, entre os anos de 

1850 e 1862, Gillmer se evolveu em tráfico ilegal de escravos, mesmo período que atuou 

como cônsul na província baiana.
184

 Em sua pesquisa, Dale Graden informa que Gillmer 

“manteve estreitas ligações com conhecidos traficantes de Salvador e com casas comerciais 

                                                 
177

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Relatório dos Trabalhos do Conselho Interino de 

Governo. 1823-1899. Fala que recitou o presidente da Província da Bahia, presidente Silva Nunes, na abertura 

da Assembleia Legislativa da mesma Província. Em (?) 1875. p.77,78 e 93. 
178

 AGASSIZ, op. cit. 
179

 KURY, Lorelai B. “A sereia amazônica dos Agassiz: zoologia e racismo na Viagem ao Brasil.” In: Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v. 21, nº 41, p. 157-172. 2001. p. 158. 
180

 AGASSIZ, op. cit. p. 172.  
181

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Almanak Administrativo, mercantil e Industrial da 

Bahia para o ano de 1862. p. 287. 
182

 FBN. Fundação Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Almanak Administrativo, mercantil e Industrial da 

Bahia para o ano de 1863. p. 20. 
183

 OLIVEIRA, Waldir. A Industrial Cidade de… op. cit. p. 61-69. 
184

 HOWARD, Warren S. American Slavers and the Federal Law, 1837-1862. California UP, 1963. p. 296. 



 

51 

 

 

no Rio de Janeiro, ligadas ao tráfico negreiro, tais como Maxwell Wright e Companhia.” 

Também há indícios de que Gillmer tenha vendido “o brigue norte-americano Gloria em 

Salvador, sabendo que seria usado no comércio negreiro.”
185

 

No ano de 1829, Gillmer foi comerciante na cidade do Rio de Janeiro, sendo um dos 

sócios da firma J. S. Gillmer e Companhia.
186 

Nesta sociedade, esteve envolvido com G. R. 

Foster, cônsul na Bahia em 1830, Alexander Tyler, cônsul na Bahia na década de 1840 e 

Joseph Ray, cônsul em Recife.
187

 Em 1836, Gillmer vendeu à firma Foster, sendo que em 

seguida, estabeleceu uma casa de comércio debaixo da firma Phelps e Gillmer, no Rio de 

Janeiro, no ano de 1838,
188

dissolvida no ano seguinte.
189

 O que se sabe também é que foi 

sócio da firma J. S. Gilmore e Cia. na capital da Bahia durante a década de 1840, onde foi 

acusado de envolvimento com o tráfico de escravos.
190 

Participou ainda da Diretoria da 

Associação Comercial da Bahia, de 1843 a 1846, período de fundação da fábrica Todos os 

Santos,
191

 e atuou na direção da Associação no ano de 1857. Também esteve na direção da 

Caixa filial do Banco do Brasil na Bahia no ano de 1860. Foi segundo secretário do Banco 

Comercial da Bahia também durante a instalação do empreendimento em Valença.
192

 

Outro importante personagem do processo de implantação da fábrica Todos os Santos 

foi John Monteiro Carson, um norte-americano naturalizado brasileiro,
193

 falecido em 12 de 

junho de 1858 em Liverpool nos EUA.
194

 Engenheiro responsável pela construção do projeto 

e estruturação das turbinas movidas à energia hidráulica, instaladas na fábrica, foi ainda 

gerente durante de 1844 a 1847. Tendo sido em 1855 nomeado como engenheiro para a 

construção da ponte sobre o Rio Una, que ligaria a cidade de Valença ao seu outro lado, 
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conhecido como São Félix.
195

 Entretanto, esta obra foi concluída por outro engenheiro, devido 

à sua morte. Esta ponte foi construída com um alçapão que permitisse o livre trânsito das 

embarcações.
196

 A construção do farol em Morro de São Paulo, na enseada do rio Una em 

Valença, também esteve sob sua administração. 

Esteve ainda sob sua responsabilidade a chefia de uma comissão encarregada de 

examinar e construir um relatório sobre as novas tecnologias empregadas no fabrico do 

açúcar. se envolveu não apenas com a produção industrial, mas com o melhoramento da 

produção agrícola a partir de novas experiências tecnológicas.
197 

Foi o encarregado da compra 

de dois aparelhos de açúcar, adquiridos na Europa e assentados em dois engenhos na 

província. Carson em prol do desenvolvimento de novas técnicas agrícolas na província 

baiana visitou estabelecimentos açucareiros em outros países, atividade que foi reiterada pelo 

presidente da Gonçalves Martins, no ano de 1852, conforme o seguinte relato:  

Desejo pois aproveitar a aproxima viagem do Coronel Carçon à Europa e aos 

Estados Unidos, pedindo-lhe que continue a empregar-se em benefício desta 

província visitando todos os mais avançados estabelecimentos açucareiro da 

União americana, das Colônias Europeias e da beterraba da França. Tenho 

empregado este digno Americano em muitas Comissões; e ele se tem 

incumbido mesmo de dirigir obras de importância estando atualmente 

encarregado da construção do Farol de S. Paulo.
198

 

 

Entre outras atividades, Carson teve ainda a iniciativa de transferir os maquinismos de 

uma antiga fábrica de papel fábrica conhecida como Cabrito para as margens do Una, nas 

terras da fazenda do Candengo. Contudo, esta empreitada não foi à frente, pois não houve 

outro indício deste empreendimento ter entrado em funcionamento.
199

 

Augusto Frederico de Lacerda se destacou, igualmente, como um personagem 

significativo na trama que envolveu as fábricas na cidade de Valença. Filho de Antônio 

Francisco de Lacerda e irmão de Antônio Francisco de Lacerda, homônimo do pai, Augusto 

Frederico nasceu em Valença em 14 de março de 1836, e faleceu em 1931 na cidade de 
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Salvador.
200

 

Seu irmão Antônio Francisco de Lacerda foi personalidade de maior destaque na 

memória da capital baiana. Nascido em Salvador em 1834, criou a firma Antônio Lacerda e 

Cia em 1869. Esta firma foi a responsável pela construção de um tram-road destinada a 

transportes de pessoas dentro da capital. Também foi o empreendedor do conhecido Elevador 

Lacerda.
201

 

Augusto Frederico foi um dos responsáveis pela construção do Elevador da 

Conceição, depois rebatizado Lacerda, e da construção e gerência da Fábrica do Queimado 

em Salvador e a Todos os Santos nos anos de 1858. Estudou no Instituto Politécnico de 

Rensselaer, a primeira escola de engenharia civil dos Estados Unidos.
202 

Em 1863, executou 

as “obras hidráulicas do Tororó movidas a vapor” e no ano de 1869 realizou a compra da 

outra fábrica de tecidos em Valença, a Nossa Senhora do Amparo.
203

 

                                                              Fonte: jornal A Lei. 1876 

 

Também esteve ligado a obras caridosas para o Asilo dos Expostos da Santa Casa de 

Misericórdia no Campo da Pólvora em Salvador. No ano de 1871 “ofereceu-se para construir 

e assentar gratuitamente, as obras hidráulicas com bombas movidas a vapor e os respectivos 

encanamentos de distribuição para suprir todo o estabelecimento com excelente água 

potável”, para esta casa de abrigo. O jornal A Lei à época, além de ter publicado uma nota 
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elogiando os trabalhos de Augusto, também acrescentou uma imagem do mesmo. 

Outro estabelecimento em que foi benfeitor foi o Asilo de Mendicidade para o qual, 

em 1876, “ofereceu mil metros de fazenda de algodão entrançado de sua fábrica – Nossa 

Senhora do Amparo – da cidade de Valença.”
207 

Parece ter tido plantações de algodão na 

província de Pernambuco pois, em 1873 foi citado no jornal A Nação do Rio de Janeiro como 

recebedor de uma medalha de mérito na Exposição Universal de Viena referente a fibras de 

algodão cultivadas naquela província.
208

 Possuiu casa de secos e molhados e uma fábrica de 

vinagres em Valença de 1918 a 1930, e foi despachante aduaneiro na capital até o ano de 

1930.
209

 Teve em sua vida três esposas. De sua primeira companheira teve 2 filhos, da 

segunda 8 filhos, sendo a última da cidade de Valença com quem teve 11 filhos.
210

 

Diferentemente dos sócios da Fábrica Todos os Santos, Bernardino de Sena Madureira, 

dono da fábrica Nossa Senhora do Amparo fundada em 1860, era nascido na própria cidade de 

Valença no ano de 1809, foi juiz de direito da Comarca de Valença, e faleceu em 1887. De 

família tradicional valenciana, foi irmão de personalidades importantes no período como 

Casemiro de Sena Madureira, doutor em Direito, foi Diretor-Geral da Instrução Pública da 

Província da Bahia e acumulava também o cargo de Diretor Geral dos Índios, além de 

Desembargador no Tribunal da Bahia, e eleito Deputado Geral pela Bahia.
211

 

Outro irmão com destaque foi Isidro de Sena Madureira nascido em 1806 e falecido no 

ano de 1860, foi o idealizador da construção da Santa Casa de Misericórdia de Valença 

inaugurada no dia 30 de setembro de 1860, por seus feitos recebeu pelo Imperador o Título de 

Barão de Jiquiriçá.
212

 Em sua visita à cidade em 1860 D. Pedro ficou hospedado na casa dos 

irmãos Madureira. Hoje no antigo casarão funciona a Câmara Municipal de Valença, que 

também abriga o Acervo Memorial da Câmara. 

Contudo, Bernadino antes mesmo da referida fábrica ser instalada, parece ter sido 

proprietário de serraria a vapor em Valença.
213

 No Relatório do Governo da Província da 

Bahia no ano de 1857, sua serraria ganhou destaque como a mais importante da província.  

Ela dá emprego a 25 pessoas e contém três ordens de serras, em uma das 
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quais movem-se 7 e às vezes 9 folhas simultaneamente. À serraria adicionou 

esse laborioso e inteligente cidadão, outras máquinas de aplainar e preparar a 

madeira de tal modo, que sai logo pronta para assoalhos, forros, portas, 

caxilhos e etc. Com admirável perfeição e rapidez, fazendo com essas 

máquinas, aliás de custo pouco dispendioso, trabalho diário igual ao que 

fariam 900 dos nossos operários.214 

 

Os missionários Fletcher e Kidder em sua passagem por Valença no ano de 1854 

relataram que o Bernadino havia deixado “o lugar de juiz pela profissão mais lucrativa de 

industrial”.
215

 Bernadino se associou a Luis Rodrigues Dultra Rocha Filho logo em seguida, 

fundando a firma Madureira e Dultra que passou a ser a proprietária da fábrica até o ano de 

1869, quando esta é vendida a Antônio Francisco de Lacerda, sob a firma Lacerda e Irmão.
216

 

Bernadino de Sena Madureira foi ainda proprietário de armazém de madeira na rua 

dos Estaleiros número 35 na capital.
217

 Também esteve na direção da construção da ponte 

sobre o rio dos Piáus em Valença, cujo engenheiro encarregado foi João Monteiro Carson.
218 

Pouco tempo depois de inaugurar a fábrica se associou a Luiz Rodrigues Dultra Rocha Filho, 

formando a firma Madureira & Dultra.
219

 

Luis Rodrigues Dultra Rocha Filho, sócio junto a Bernadino foi um dos fundadores do 

Banco da Bahia. Foi citado por Góes Calmom, como sendo um dos maiores de 

responsabilidade financeira da praça de Salvador.
220

 Infelizmente não foi possível obter 

maiores informações sobre esta personagem. 

Bernardino de Sena Madureira, sob o nome da firma Madureira e Dultra, para a 

construção da fábrica Nossa Senhora do Amparo, convidou o engenheiro João Edington que 

era natural da Inglaterra, filho também de um engenheiro conhecido em seu país de origem. 

Edington foi ainda responsável pela construção da fábrica do Bomfim em Salvador, à Rua da 

Calçada, pertencente aos empresários Dutra e Catilina. Em seguida veio a se tornar o 

engenheiro diretor e sócio da mesma fábrica.
221

 

Como indicou Bruna Dourado, “uma prática constante observada entre os negociantes 
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de grosso trato e outros indivíduos que exerciam atividades comerciais, era a transmissão do 

legado comercial por vias hereditárias.”
222 

Augusto Frederico de Lacerda e Antônio Pedroso 

de Albuquerque, filho homônimo de Pedroso, foram os herdeiros dos empreendimentos 

industriais, eleitos para ar continuidade aos negócios dos pais. 

Contudo esta tarefa nem sempre era tão fácil assim. As fortunas nem sempre garantiam 

uma vida estável para esses empresários. Mattoso afirma que o sucesso dependia de sua 

administração. “A abertura do inventário”, afirmou a autora, “não raro trazia amargas 

revelações: excesso de dívidas ou empréstimos concedidos sem as devidas precauções podiam 

representar a ruína.”
223

 

                                                      Fonte: jornal A Lei de 1877. 

 

 

O desenvolvimento dos “negócios da iniciativa privada atuante no país” bem auxiliado 

neste sentido pelas Associações Comerciais que, como indicou Mattoso, foi um caminho 

comumente percorrido por muitos da elite comercial e econômica de Salvador, como meio de 

exercer influência ao governo provincial e imperial. Fundada em 1840, ela teve um papel 

relevante, desempenhando “no contexto econômico e social da Bahia, um papel preeminente, 

principalmente pela força política que adquire, tornando-se o arbítrio nos problemas.”
225 

As 

                                                 
222

 DOURADO, op. cit. p. 45. 
223

 MATTOSO, Bahia século XIX: Uma província... op. cit. p. 609. 
225

 MATTOSO, Bahia: A cidade do Salvador e seu mercado no século XIX. São Paulo: HUCITEC; Salvador: 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 1978. p. 225. 

Figura 5: John Edington 



 

57 

 

 

Associações Comerciais ajudaram também no “potencial de influência junto ao governo 

imperial” destes investidores que competiam com os demais grupos econômicos “atenção e 

favores do governo.”
226

 

Fragoso notou em suas análises que, entre a elite mercantil havia uma “forte presença 

de ligações familiares”, onde “o caráter familiar dos empreendimentos mercantis limitava 

ainda mais a quantidade de seus comerciantes de grosso trato.”
227

 As primeiras fábricas de 

tecidos da Bahia assim com em outras poucas províncias, surgiram como projetos familiares 

e/ou comerciais.  

Como vimos este foi o caso dos empreendimentos em Valença, que eram formados por 

firmas compostas de dois a três membros. Depois de 1872 com a formação de sociedades 

anônimas, o investimento no setor têxtil se tornou mais acessível. Contudo algumas têxteis 

usavam as sociedades por ações mais como “uma forma de associação comercial.”
228

 

As redes de interesses mercantis e redes sociais industriais estavam presentes nas 

trajetórias destes industriais.
229 

O desenvolvimento das sociedades por ações se deu, sobretudo 

a partir de meados do século XIX. Houve uma diminuição da “supervisão paternalística” de 

uma espécie de “tutelagem da indústria”. Antes desse afrouxamento, como vimos de acordo 

com o Código Comercial de 1850, a sociedades por ações precisavam de autorização do 

governo imperial. A partir de 1882, como informou Stein, “os incorporadores passaram a ser 

responsáveis, individual e coletivamente, pelos atos ilegais das companhias, e os corretores de 

ações pela integridade do valor das ações distribuídas.”
230

 

Essas medidas possibilitaram a participação de um número de maior de indivíduos 

interessados nos investimentos industriais, o que fez com que a as fábricas Nossa Senhora do 

Amparo e Todos os Santos, nessa época denominada de Empresa Valença Industrial, a partir 

do ano de 1899 se tornasse sociedade anônima por ações, chamada de Companhia Valença 

Industrial (CVI).
231 
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CAPÍTULO 3 – OS INDUSTRIAIS E O ESTADO 

  

 

Por meio dos discursos e ações dos industriais, da imprensa, assim como a partir das 

discussões em torno da política local, provincial e imperial, procuraremos entender de que 

maneira estas fábricas estavam atreladas aos negócios do Império, no âmbito do 

desenvolvimento econômico e da construção da nação, buscando perceber os mundos do 

trabalho. Neste sentido, os industriais estavam empenhados numa “cruzada para convencer o 

governo e o pequeno segmento politicamente poderoso da opinião pública de que era 

indispensável a interação entre proteção governamental e progresso industrial.”
232

 Mas, como 

alerta Vilella, é preciso considerar o problema de usar as declarações dos indivíduos que 

vivenciaram o período estudado como sendo uma evidência de suas intenções.
233

 

Como vimos anteriormente, estes empresários estiveram envolvidos em variadas 

atividades financeiras. Eram negociantes, donos de embarcações e companhias de navegação, 

além do tráfico de escravos. Suas relações econômicas, articulações políticas e financeiras 

eram importantíssimas para o bom êxito de seus investimentos. Será a partir destas 

articulações que faremos o esforço de compreender as condições que, favoráveis ou não, 

permearam o processo de instalação e desenvolvimento das fábricas em Valença. 

No pós-independência, o grupo de grandes proprietários rurais precisavam estabelecer 

sua hegemonia político-social no cenário que se estabelecia. Desse modo, o crescimento 

significativo das manufaturas era avaliado com muito suspeita, pois, como sugeriu Luís 

Carlos Soares, “a participação política organizada dos proprietários manufatureiros no 

aparelho de Estado” poderia representar “uma maior pressão, sobre este, para o 

encaminhamento de seus interesses”.
234

 

Basicamente, a agenda política que se seguia era a dos grandes proprietários rurais. 

Soares nos aponta para o caminho de pensarmos este momento como um espaço no qual “as 

atividades capitalistas puderam se desenvolver num contexto social mais amplo marcado 

ainda pela predominância do regime escravista, limitadas pelos interesses e contradições dos 

grupos dominantes vinculados à escravidão.”
235

 Assim sendo, tanto nos governos imperial, 

quanto no provincial ou local, estas disputas por posturas favoráveis da política econômica 

esteve presente. 
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 A relação do governo imperial com as primeiras indústrias têxteis no país se deu, 

como analisou Stein, em uma espécie de proteção “furtiva”, acontecendo de forma “gradual e 

hesitante.”
236

 O autor aponta para quatro fatores que influenciaram este processo. O primeiro 

seria as necessidades fiscais do Estado; o segundo, a crise agrícola; o terceiro as pressões dos 

industriais, e o quarto, as medidas protecionistas nos Estados Unidos e Europa. Para Stein, até 

os anos de 1890, o governo não possuía uma política econômica que visava às indústrias, mas 

sim, de maneira pontual aos industriais. Entretanto, eram poucos os industriais que tinham 

condições de obter tal proteção do governo, “invocando a sua capacidade de sobrevivência e 

utilização de matérias-primas nacionais,”
237

 bem como o uso de mão de obra livre nacional. 

Ao que parece, o empreendimento que estava sendo instalado em Valença foi visto 

com bons olhos pelo Imperador. O Relatório da Repartição dos Negócios do Império, 

apresentado à Assembleia Legislativa Geral, pelo Ministro Joaquim Marcelino de Brito, 

referente ao ano de 1845 informou que o governo imperial recomendou ao Presidente da 

província da Bahia que “por si, e pelas autoridades, que lhe são subordinadas” desse à fábrica 

Todos os Santos “toda a possível proteção.”
238

 

É certo pensar que algumas tarifas e decretos imperiais podem ter despertado um 

maior interesse no investimento de fábricas têxteis. A tarifa Alves Branco de 1844, por 

exemplo, dentre outras coisas, contribuiu para que as mercadorias importadas que tivessem 

concorrentes nacionais sofressem uma sobretaxa. Além desta tarifa contribuir para as rendas 

do governo, acabou por estimular o desenvolvimento e crescimento de novas atividades 

econômicas nacionais. Já o Decreto nº 386, de 8 de agosto de 1846, concedeu privilégios 

específicos para as fábricas de tecidos de algodão. Em 13 de janeiro de 1847, o Decreto nº 

494 aprovou o regulamento que deveria ser seguido referente ao Decreto nº 386, cujo teor é 

possível destacar os seguintes artigos: 

Art. 1º As fábricas de tecidos de algodão atualmente existentes no Império, e 

as que de agora em diante se estabelecerem, gozarão por espaço de dez anos 

dos privilégios que lhes concede o Decreto Nº 386 de 8 de Agosto de 1846, 

pela forma declarada neste Regulamento. 

Art. 3º Por cada três trabalhadores livres, empregados nestas fábricas, quer 

na fiação, quer nos tecidos de algodão, será um isento do recrutamento. 

Art. 9º Os produtos marcados, e acompanhados de certificado, na forma dos 

Artigos antecedentes, não pagarão direitos alguns nos transportes de umas 

para outras Províncias do Império, nem na exportação para Países 
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estrangeiros. 

Art. 16. Ficam isentas de direitos de importação as máquinas, ou peças de 

máquinas, que cada fábrica importar durante o tempo marcado no Artigo 1º, 

e que tiverem de ser diretamente empregadas em preparar, fiar, e tecer o 

algodão.
239

 

 

Como este decreto isentou seus produtos de direitos de transporte, tanto no interior do 

país como para o exterior, isto favoreceu o desenvolvimento do comércio interprovincial. O 

Decreto de nº 526 de 28 de julho de 1847 ainda informou a 

isenção de direitos de importação às matérias primas destinadas ao uso das 

Fábricas nacionais, com atenção somente à grandeza delas, e aos meios que 

apresentarem de desenvolvimento, e prosperidade na forma até agora 

observada; considerando-se porém nacionais todas as que são, ou forem 

estabelecidas dentro do Império.
240

 

 

No caso específico de Valença, pode não ter sido coincidência que a fábrica de tecidos 

Todos os Santos tenha começado a ser implantada exatamente a partir do ano de criação da 

tarifa. Sobre a política aduaneira no Brasil durante o século XIX, André Vilella explica que 

dentre estes produtos importados, alguns foram contemplados com uma tarifa diferenciada, 

que visava o desenvolvimento de algumas produções internas como as máquinas a vapor, que 

ficaram isentas da taxa de 5%.
241

 Ademais, o autor também informa que desde o período 

Joanino (1808 à 1821) havia isenções e taxas mais baixas para a “importação de ferro, aço e 

outros metais que serviam de matéria-prima para as fábricas domésticas”.
242

 

Antes de 1850, com a criação do Código Comercial, a Imperial Junta Comercial era a 

responsável pelo “fomento à indústria e ao comércio, através de prêmios, privilégios, isenções 

e concessões.”
243

 Diante disso, com o intuito de conseguir apoio do governo, no ano de 1849 

a firma Lacerda e Cia pediu o registro de provisão, que foi autorizado pelo imperador e 

passada a fábrica Todos os Santos. 

Ao que representaram Lacerda e Companhia proprietários da Fábrica de 

tecer e fiar algodão que tem estabelecido na Comarca de Valença na 

Província da Bahia, a qual trabalha com dois mil fusos e teares mecânicos 

competentes, fabricando mil e quatrocentas varas de tecidos trançados e cem 

libras de fio de algodão diariamente, e que nela se empregam cento e vinte 

pessoas livres e nacionais de ambos os sexos, alguns mestres e mestras 

                                                 
239

 Coleção de Leis do Império do Brasil –1847, Página 4 Vol. pt II (Publicação Original). Decreto nº 494, de 13 

de Janeiro de 1847. Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-494-13-

janeiro-1847-560276-publicacaooriginal-82996-pe.html. 
240

 Coleção de Leis do Império do Brasil –1847, Página 86 Vol. pt II (Publicação Original). Decreto nº 526, de 

28 de Julho de 1847. Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-526-28-

julho-1847-560336-publicacaooriginal-83101-pe.html. 
241

 VILELLA, André. Política tarifária no II Reinado: evolução e impactos, 1850-1889. p. 39. 
242

  Ibidem, p.52. 
243

 Arquivo Nacional, MAPA: Memória Administração Pública Brasileira. A Real Junta do Comércio, 

Agricultura, Fábricas e Navegação. Por Louise Glaber, 2016. Disponível em: 

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=9933. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-494-13-janeiro-1847-560276-publicacaooriginal-82996-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-494-13-janeiro-1847-560276-publicacaooriginal-82996-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-526-28-julho-1847-560336-publicacaooriginal-83101-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-526-28-julho-1847-560336-publicacaooriginal-83101-pe.html
http://linux.an.gov.br/mapa/?p=9933


 

61 

 

 

naturais dos Estados Unidos da América, pedindo eles a Graça de lhes 

mandar passar a provisão da Fábrica Nacional. E tendo consideração ao 

requerimento, a informação que deu o Conselheiro Deputado Inspetor das 

Fábricas (?) hei por bem estabelecimento dos suplicantes o Status de Fábrica 

nacional com os respectivos privilégios que se acham (?) Na conformidade 

das leis e regulamentos em vigor.
244

 

 

Com intuito de contribuir e incentivar os empreendimentos no Brasil no século XIX, a 

Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional também foi um importante mecanismo para este 

fim. Ela estava ligada ao Ministério dos Negócios do Império. Em 1860, funcionou como 

“órgão consultivo do Estado, concedendo licenças e prêmios para aqueles que se dispusessem 

desenvolver novas espécies e máquinas agrícolas.” Apesar de ser “uma sociedade civil de 

direito privado, foi uma instituição patrocinada pelo Estado” formada por “membros que 

compunham a equipe de pareceristas oficiais encarregados de conceder privilégios 

públicos.”
245

 

O governo imperial, a este tempo, distribuiu a algumas fábricas o título de “fábrica em 

grande”, que garantia aos empreendimentos alguns privilégios. Esta honraria concedida pelo 

governo era referente a grande importância que a fábrica tinha para o país. Para ter acesso a 

este título era necessário, como declarava o governo, demonstrar sua importância e utilidade 

real para a nação. De acordo com Beatriz Momesso, em seu estudo sobre o estabelecimento 

Ponta d´Areia no Rio de Janeiro, para que houvesse a obtenção de privilégios decorrentes do 

título de “fábrica em grande”, era preciso que o empresário tivesse a “capacidade de promover 

e convencer sobre os méritos de sua indústria.” Ao que tudo indica, não haviam critérios bem 

estabelecidos pelo Império para “a concessão de privilégios podendo o governo favorecer os 

estabelecimentos que desejasse.”
246

 

Segundo Kátia Mattoso, a falta de uma “uma política coerente por parte dos poderes 

públicos que interpretavam à sua maneira os princípios do liberalismo econômico” dificultou 

– embora não tenha impedido – o desenvolvimento industrial da Bahia, que apesar do elevado 

número de importações em relação as exportações, permitiu limitar a influência “anglo-

português na vida econômica brasileira” a partir de algumas medidas.
247  

Tendo em conta esta
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informação, é preciso observar as relações e interesses em questão no cenário político 

imperial. 

A partir de 1850 a disputa sobre os rumos da economia do país se dava entre os que 

apoiavam a pluralidade emissora do papel-moeda, ou seja, a emissão por qualquer banco (ou 

papelistas), e os que defendiam o maior controle através da adoção do padrão ouro e o 

monopólio por um banco público (ou metalistas). Ambas as ideias de como se daria a 

organização da finança nacional eram seguidoras do liberalismo econômico.  

Para os industriais ou empresários em geral, o argumento dos papelistas garantiam 

maior possibilidade de crédito para seus empreendimentos, pois haveria mais capital 

disponível na praça.
248

 Foi no momento em que os papelistas estavam a frente das decisões da 

economia brasileira, que os industriais obtiveram acesso aos recursos necessários para 

investirem em seus empreendimentos, ou até mesmo para os que estavam interessados em 

abrir uma indústria. Neste sentido, a emissão de papel-moeda e o crédito bancário provocaram 

uma significativa expansão nas áreas de transporte, comércio e banco, o que teve efeito para 

os empresários e industriais.
249

   

A tarifa Alves Branco de 1844 durou pouco, já que em 1857 a febre especulativa 

ocasionada pela emissão ilimitada de crédito pôs fim a alguns avanços da política econômica, 

que em alguma medida favorecia as fábricas têxteis. A tarifa que inicialmente era de 30% para 

os produtos industriais estrangeiros foi abaixada para 15% pelo ministro João Maurício 

Wanderley.
250

  

Saliente-se que a instabilidade econômica por causa da emissão de papel moeda 

desenfreada, junto a cobrança dos débitos do Brasil pela Inglaterra, desencadearam uma crise 

interna levando a falências de estabelecimentos financeiros e comerciais nos anos de 1857 e 

1858. Em meio a tudo isso o governo brasileiro mudou sua estratégia, e passou a controlar a 

moeda emitida, assim como defendiam os metalistas. Neste contexto, em 1860 Lacerda 

vendeu a fábrica Todos os Santos para Antônio Pedroso de Albuquerque. Em sua despedida 

como proprietário do empreendimento, Lacerda redigiu uma carta para os operários da 

fábrica, que foi lida na solenidade de posse do novo proprietário e posteriormente publicada 

no jornal Correio Mercantil. A carta ainda possuía um tom crítico sobre a política econômica 

do Império, na qual reclamava do posicionamento do Ministro da Fazenda, enfatizando a 

terrível crise financeira porque passa a província, agora ainda mais do que 
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nunca agravada pelas medidas vexatórias ao crédito, saídas do inexperiente 

ministro da fazenda, não viessem ameaçar de lançar por terra as mais fortes 

fortunas, quanto mais as nascentes indústrias que tanto precisão do benéfico 

auxílio de crédito, em um país já falto de capitais e que agora mais do que 

nunca fugirão da indústria e do país, pelo terrível anátema contra eles 

lançado nessa nefanda lei bancária há pouco votada!
251

 

 

O ministro da fazenda que Lacerda se referiu era Ângelo Muniz da Silva Ferraz, cujo 

cargo ocupou de 1859 a 1861. Nascido em Valença em 1812, era filho de família de 

lavradores. Pertencente ao Partido Conservador, como ministro teve como principal ação a lei 

1.083 de 22 de agosto de 1860.
252

 Conhecida como a Lei de Entraves, restringiu o crédito, 

aumentando o controle do governo sobre os bancos e a emissão de papel-moeda.
253

 

Possivelmente, foi esta lei que motivou a queixa de Antônio Francisco de Lacerda, pois esta 

deliberação do Ministério da Fazenda, aprovada pela Assembleia Geral, dificultou a aquisição 

de crédito para as indústrias.  

Os discursos destes industriais pareciam estar constantemente buscando relacionar o 

empreendimento fabril ao processo de formação da nação. A fábrica representava o símbolo 

do desenvolvimento nacional, colocando o Brasil no mesmo caminho das principais nações 

industriais do mundo. Desta maneira, a grande contribuição que os estabelecimentos tinham a 

oferecer a nação era sempre lembrada ao governo da província. Como informou José Ernesto 

Pimentel Filho, em seu estudo acerca do combate a criminalidade no século XIX, 

As camadas letradas do Brasil oitocentista viram-se como herdeiras da 

civilização ocidental e buscaram se fazer abertas à circulação dos conceitos, 

técnicas, instituições e valores da política moral europeia.
254

 
 

Um exemplo disso pode ser observado no documento enviado por Antônio Pedroso de 

Albuquerque em 1876, no qual pediu auxílio ao Governo Imperial para que as dificuldades 

“não consista[m] [n]a ruína de tão úteis Estabelecimentos, e a morte da indústria Nacional, 

que é seu dever amparar e proteger.”
255

 Antônio Francisco de Lacerda, também pediu todo o 
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auxílio que o governo pudesse dar, pois o fechamento das fábricas enraizaria ainda mais “a 

triste ideia de que não podemos ser nação manufatureira.”
256

 

Neste mesmo ano em que os industriais reclamavam dos problemas enfrentados, foi 

realizada na Filadélfia, a Exposição Universal de 1876, na qual, as fábricas de Valença se 

destacaram entre os empreendimentos industriais brasileiros. 

A fábrica Todos os Santos, nas margens do rio Una em Valença, província da 

Bahia, tem 4.160 fusos e 136 tares, emprega 200 operários, e tem 4 turbinas 

de potência global de 130 cavalos. Ela faz 1.000.000 metros de pano 

anualmente, além de uma grande quantidade de fio. 

A fábrica Nossa Senhora do Amparo utiliza as primeiras quedas do rio Una, 

(...) de 4.192 fusos, e 48 teares, elas empregam 90 operários, e 3 turbinas de 

poder coletivo de 30 cavalos. Ela produz diariamente 2.000 metros de panos 

simples e 140 quilogramas de fio.
257

 

 

Algumas análises sobre esta experiência fabril fornecem indícios sobre as muitas 

iniciativas que foram tomadas pelos industriais para a melhoria das condições financeiras, por 

meio, inclusive, de incentivos diversos através de leis e decretos, entre outros, para o 

desenvolvimento das atividades das fábricas em Valença. É possível encontrar na imprensa 

reclamações ou súplicas dos industriais aos governos provincial e imperial. Em outro 

documento enviado ao presidente da província pela Firma Lacerda e Cia., responsável pela 

fábrica de tecidos Todos os Santos, os proprietários requeriam 

deste ilustrado Governo a gratidão sempre liberalizada a estes 

estabelecimentos, esperam retribuí-las com os incalculáveis benefícios que 

do seu bom resultado provirão ao país lhe dar, porque os embaraços e 

despesas com que tem lutado a mais de quatro anos e ainda lutam vão muito 

além de todos os cálculos e previsões que em seu começo se haviam 

imaginado.
258

 

 

Quando de sua visita à cidade de Valença no ano de 1860, o Imperador D. Pedro II 

teceu muitos elogios às fábricas de tecidos. Ganhar a atenção e admiração do imperador 

poderia significar aos empreendedores auxílios do governo para seus estabelecimentos. Era 

preciso cativar a benquerença do soberano. Vejamos a descrição de D. Pedro II: 

No dia de Todos os Santos há casamentos, e os que têm filhos moram à 

parte, e as mães não trabalham. Há escola de 1
as

 letras, e aprendem a dançar 

música (sic) havendo já uma banda que tocou para eles dançarem na minha 

presença, sendo a música muito má. Há baile todos os sábados até 10 da 

noite. 

Há oratório e capelão. Médico Dr. Brito e botica para casos urgentes. O 
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refeitório é bom e a comida, que os vi comendo pareceu-me boa e farta. As 

raparigas estão completamente separadas dos rapazes nos aposentos e 

oficinas. Há plantações de alguns gêneros fazem carvão para uso doméstico, 

e até aproveitam a água que é abundantíssima para o torrador de café.
259

 

 

Apesar da descrição sincera (e um tanto crua) de D. Pedro II ser de bastante estima 

pelos empreendedores, é importante desconfiar de tamanho cuidado e proteção supostamente 

dado aos trabalhadores, como também, dos serviços ofertados pelo empreendimento. A visita 

do imperador era um momento solene em qualquer localidade. Obviamente eram oferecidas 

ao monarca as melhores hospedagem e recepções. Por outro lado, grande parte dos 

acontecimentos e atividades fabris descritas, apresentadas com tamanha exaltação ao 

monarca, não necessariamente correspondiam à realidade cotidiana da vida destes operários. 

A construção de uma imagem de relevância da fábrica, constituía-se como propaganda 

importante, que transformava-se em elemento fundamental dos requerimentos feitos ao 

governo imperial. Sua extensa estrutura, seus maquinários e principalmente o uso de mão de 

obra livre, se constituíram ferramentas importantes para a promoção dos empreendimentos 

frente ao poder político.  

O governo provincial em 1846 também se colocou a favor do empreendimento 

industrial que se instalava em Valença. Lido na Assembleia Legislativa Geral, o relatório 

informou que a fábrica tinha gasto cerca de 100 contos só com maquinários para sua 

instalação. Ademais, foi escrito que apesar do algodão a ser utilizado pela fábrica ser 

proveniente da mesma província, e de boa qualidade, seu processo de descaroçamento 

tornava-o desmerecido, ou seja, pouco atrativo aos compradores. Para resolver esta questão o 

presidente da província mandou vir dos Estados Unidos duas máquinas, “próprias a facilitar o 

trabalho de descaroçar, e preparar o algodão.”
260

 

Em torno de questões como a dos incentivos para as fábricas, deve-se mencionar que 

em muitos momentos ocorreram discussões acaloradas na Assembleia Legislativa da 

Província da Bahia. Contudo, não podemos abarcar todo o período aqui estudado, pois só 

tivemos acesso aos Annais da Assembleia Legislativa Provincial da Bahia a partir de 1876. 

Tendo como base estas documentações, foi possível perceber uma acirrada disputa entre um 

grupo ligado à produção agrícola tradicional, e outro grupo ligado aos empreendimentos 

fabris. Havia deputados que defendiam maiores proteções aos empreendimentos fabris, como 
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os de Valença, e os que acreditavam que estas não precisavam de tantos incentivos. Não é 

possível afirmar que tenha se construído redes de relações políticas, tecidas entre os 

deputados defensores dos estabelecimentos fabris e os empresários das fábricas têxteis. 

Todavia, esta probabilidade não deve ser destacada. 

Os debates sobre os incentivos que deveriam ser dados aos empreendimentos têxteis 

aconteciam nas sessões da Assembleia Provincial. Criada em 1835, ela exercia o Poder 

Legislativo e era formada por parlamentares cujos mandatos duravam dois anos. Os políticos 

baianos “provinciais ou gerais, eram pouco numerosos, sobretudo porque a reeleição era regra 

e porque vários deputados exerciam os dois mandatos simultaneamente.”
261

  

De acordo com seu estudo sobre a composição das Assembleias Provinciais da Bahia, 

Mattoso informa que os deputados que tiveram seus mandatos por mais de três legislaturas, 

cerca de 20%, formavam um “grupo relativamente restrito de homens”, que concentravam a 

vida política da província em torno de si.
262

 Estes eram, em sua maioria, advogados, médicos, 

engenheiros do Exército e da Marinha, magistrados, altos funcionários provinciais, padres, 

jornalistas. Outros eram descritos genericamente como doutores e proprietários.
263

 

Nas Assembleias Provinciais, muitas decisões sobre incentivos ou não aos 

empreendimentos fabris ocorriam. Exemplo disto pode se percebido a partir da Lei Provincial 

nº 246, de vinte de maio de 1846, que favoreceu a fábrica do Queimado, em Salvador, e a 

Fábrica Todos os Santos, em Valença, isentando-as de pagar os Direitos Provinciais de seus 

produtos por dez anos.
264

 É interessante notar que esta lei favoreceu a fábrica de Valença antes 

mesmo de esta ter iniciado sua produção, que se deu apenas em 1848. Outro exemplo de 

incentivo foi o que se deu aproximadamente um ano após o início da produção da fábrica 

Todos os Santos, quando o governo provincial, a partir artigo 6, da Lei nº 374 de 12 de 

novembro de 1849, estendeu esta isenção às demais fábricas de caráter semelhante na Bahia, 

não sendo cobrado imposto algum aos produtos despachados para outras províncias.
265

 

Neste mesmo ano, o governo provincial criou um imposto adicional sobre exportação 

de produtos embarcados no porto da Bahia que não utilizassem sacos fabricados pela 

província.
266

 Esses fatores podem ter contribuído significativamente para a criação de um 
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mercado consumidor assegurado e que pudesse garantir o funcionamento e desenvolvimento 

da fábrica. Segundo Flávio Versiani, quando este imposto foi abolido os empresários fizeram 

reclamações e pedidos junto ao governo da província, conseguindo o seu restabelecimento.
267

 

De acordo com André Campello,
268

 havia um “complicador na delimitação das 

competências tributárias”, pois “não existiam normas constitucionais dispondo sobre o tema, 

ficando ao arbítrio do legislador ordinário, ao elaborar as leis orçamentárias, definir a 

repartição do poder de tributar”, portanto, os poderes provinciais podiam tributar como assim 

bem quisessem desde que não prejudicassem as imposições gerais do governo Imperial. 

Debates específicos sobre os empreendimentos têxteis na assembleia provincial baiana 

ocorriam com certa frequência. Como cabia a Assembleia legislar sobre temas como 

educação, gastos públicos, orçamentos, entre outros. Os assuntos eram divididos por 

comissões, que se dedicavam especificamente a uma temática. A comissão de fazenda era a 

responsável por determinar os gastos provinciais, como por exemplo, os impostos que eram 

cobrados a variados empreendimentos, ou a isenção do pagamento dos mesmos, que as 

questões sobre as fábricas têxteis estavam mais frequentes.  

No ano de 1876, na sessão da Assembleia Legislativa da Bahia de 28 de junho, houve 

uma discussão sobre a qualidade dos produtos que eram ensacados em aniagem
269

 e os que 

eram ensacados em algodão. Esta discussão se deu devido a proposta da comissão de fazenda 

de cobrar um imposto de um conto a cada fábrica de tecido. Para o deputado Silvestre Faria, 

defensor das fábricas, os sacos em algodão faziam com que o produto não chegasse 

degenerado ao destinatário, como acontecia com os que iam ensacados por aniagem à Europa. 

De acordo o deputado, os que usavam sacos de algodão eram na maioria das vezes vendidos 

por melhores preços.
270

 

Em outro momento, a discussão se deu entre o deputado Vigário Cupertino e o 

deputado Porto. Para Vigário, as fábricas de tecidos eram empreendimentos lucrativos, 

portanto, deveriam ser taxadas. Em suas palavras: “se uma indústria, que dá apenas para viver, 

deve ser tributada, muito mais aquela, que dá para enriquecer.” Porto rebateu as afirmativas de 

Vigário dizendo que o estado em que se encontravam as fábricas de tecidos não dava para 
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viver “quanto mais para enriquecer”, mas se elas alcançassem algum progresso econômico 

fariam enriquecer não somente os seus proprietários, mas também aproveitariam seus 

operários. Para Porto, “se a Inglaterra, os Estados Unidos e outros países manufatureiros têm 

aumentado e progredido, é devido em grande parte à indústria de tecidos, às suas fábricas.”
271

 

Portanto, para o deputado Porto o progresso destes empreendimentos significava o 

melhoramento da província como um todo. Para exemplificar, citou o fechamento das fábricas 

têxteis de Valença, que apesar de “importantíssimas, acham-se fechadas, os seus proprietários 

julgaram ser melhor conservá-las neste estado, do que as fazerem trabalhar.” Pois, “longe de 

prosperarem, definham e se acabam com grande detrimento para a população e para o país e 

com imenso prejuízo para seus proprietários, que empregaram seus capitais.” O deputado 

apelou ainda para o papel filantrópico destes empreendimentos que abrigava “um grande 

número de pessoas pobres” e também de “moças honestas”, que “encontravam naqueles 

estabelecimentos um arrimo, um meio lícito de vida”, e devido as crises financeiras “acham-

se hoje absolutamente sem trabalho, quase em completa indigência em sua maior parte; faz 

lástima o que por ali se está vendo depois que as fábricas se fecharam.”
272

 

As falas dos empresários e dos deputados defensores das fábricas de tecidos recaíam, 

regularmente, sobre a teórica contribuição que os empreendimentos fabris em bom 

funcionamento tinham a oferecer aos operários. Recorrendo sempre que podiam à tutela do 

Estado, procuravam demonstrar as dificuldades que passavam as fábricas têxteis na província 

baiana. Provavelmente, foi neste intuito que o deputado Porto usou os empreendimentos em 

Valença como exemplo. Destaque-se a fábrica Todos os Santos desde 1874 se encontrava 

fechada, tendo voltado a funcionar provavelmente em 1883, quando foi vendida para a firma 

Moreira e Oliveira e Cia. Por outro lado, ao que tudo indica, a Nossa Senhora do Amparo foi 

fechada em meado da década de 1870, voltando a funcionar em 15 de março 1878
273

, 

aproximadamente um ano após ter sido comprada pela Moreira e Oliveira e Cia. 

Ainda no ano de 1876, na sessão da Assembleia Legislativa Provincial da Bahia de 14 

de julho, houve um debate entre os deputados que defendiam o imposto de 2% sobre o açúcar 

ensacado com tecido estrangeiro, e os que eram contra tal medida. O deputado Souza França 

ao defender as fábricas de tecidos criticou os representantes da lavoura os chamando de 

exclusivistas, pois se colocaram a disposição de pagar o imposto, desde que este não fosse 

repassado para a indústria de tecidos, mas sim recolhidos ao cofre provincial para serem 
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distribuídos pelas despesas gerais da província.
274

 Aqui, o que parece é que havia uma 

antipatia bem forte por parte dos lavradores em relação aos industriais, pois estavam até 

dispostos a pagar o imposto desde que não favorecesse as fábricas de tecidos. 

 Na sessão ordinária de 30 de maio de 1877, houve uma discussão acirrada entre os 

deputados apoiadores das fábricas e os que se posicionavam contra, favoráveis a lavoura de 

cana. Entre os deputados favoráveis às fabricas estavam o deputado Porto, Correia Garcia, 

Costa Pinto, e entre os que eram contra estavam o deputado Jambeiro, Vigário Cupertino, 

Salvador Moniz, Olavo Góes e Silvestre de Faria.
275

 

O teor do debate era sobre o imposto de 400$ sobre as fábricas de tecidos, que estava 

em votação. Para os deputados favoráveis às fábricas o aumento do imposto ia de encontro a 

ação da própria comissão de fazenda. A crítica era de que a comissão de fazenda no projeto de 

orçamento havia aprovado como despesa o auxílio as fábricas de tecidos com a cobrança dos 

2% sobre os produtos ensacados com fazenda estrangeira, ao mesmo tempo em que pretendia 

aprovar como receita a cobrança de 400$ por fábrica de tecidos. Nas palavras do deputado 

Porto, o novo imposto “tão elevado, hão de pôr certo aumentar o preço de sua fazenda e os 

exportadores do açúcar o não poderão ensacar em fazenda nacional”, desta maneira o “açúcar 

pagará o imposto e as fábricas não venderão os seus sacos.”
276

  

Para os deputados defensores da indústria têxtil, o que a comissão estava fazendo era 

“dando-lhe por um lado e arrancando-lhe por outro.” De acordo com o deputado Porto, a 

Comissão de Fazenda, agindo daquela maneira não beneficiou nem a lavoura da cana e 

tampouco as fábricas, ao contrário “são duas indústrias, que se matam.” Em favor das 

fábricas, o deputado Porto ainda concluiu sua fala dizendo que “sem indústria nenhum país 

aumenta; não queiramos acabar por uma vez com a única que temos em tão precárias 

circunstâncias”.
277

 

De um modo geral, os que se posicionavam contra as fábricas eram os representantes 

da lavoura. Como concluiu o deputado Salvador Moniz, a lavoura tinha tanta necessidade de 

proteção como as fábricas de tecidos e como “os interesses dos lavradores foram esquecidos, 

não se fazendo perfeita distribuição de impostos”, estava no direito de “não consentir que as 
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fábricas de algodão aufiram ainda maior lucro à custa da província”.
278

 Para o deputado 

Vigário Cupertino era preciso que se votasse o imposto sobre as fábricas, pois “eram 

empregos de ricos, fábricas que tiveram sua origem não para favorecer ao pobre, mas para 

aumentar a fortuna de seus possuidores”.
279

 É interessante ressaltar que partidário das fábricas 

têxteis, o deputado Porto era morador da cidade de Valença, e provavelmente sua ligação em 

defesa da indústria foi estimulada por este aspecto.
 
 

Ao longo de todo o seu debate com o deputado Salvador Moniz, o deputado Porto se 

posicionou favoravelmente a todo auxílio que o governo pudesse dar as fábricas da província, 

especialmente as têxteis. Através de isenções e taxas a serem impostas aos produtos ensacados 

com tecidos estrangeiros, Porto defendia a necessidade que estes empreendimentos tinham de 

apoio e proteção da província.  

Na sessão de 23 de junho de 1881, houve uma discussão sobre a redução do imposto 

sobre a aniagem, que deveria ser diminuído de 180 réis, para 100 por quilo produzido, mas 

além desta proposta havia uma emenda que desejava que o imposto fosse de apenas 50 réis. A 

aniagem como já foi citada, era também um material comumente usado para ensacar produtos 

como o açúcar, café e o fumo. O imposto havia sido aplicando visando o aumento das rendas 

provinciais como também para favorecer as fábricas de tecidos.
280

 

Contudo, a grande crítica que o deputado Barão de Vila Viçosa fez a tal imposto era de 

que ele fora criado inicialmente com o intuito de estimular a produção das fábricas têxteis, o 

que se verificava nisso um erro. Disse ainda que se os nobres deputados fossem ser 

protecionistas, não o deviam ser “somente para as fábricas de tecidos”. Tal atitude, segundo 

ele, pesou “profundamente sobre outras indústrias nacionais” que não eram “menos dignas de 

nossa atenção”.
281

  

Outras importantes considerações levantadas pelo deputado Barão de Vila Viçosa foi o 

fato de que as fábricas de tecidos existentes na província não estavam interessadas em fazer 

sacos. Em suas palavras, o fato era de que “nenhuma delas ter se ocupado em fazer sacos de 

algodão para envolucro dos produtos da lavoura.” Ainda afirmava o deputado, que a 

fabricação era insignificante sendo “toda ela remetida de preferência para o norte”, 

especialmente “Pernambuco, onde lhe obtêm maior preço que entre nós.” Ainda sobre a não 
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fabricação de sacos, o deputado afirmou que os fabricantes “correspondentes de lavradores”, 

não “tiveram dúvida de sujeitá-lo ao oneroso preço da aniagem, que eram eles os próprios a 

comprar para fornecerem aos seus comitentes somente para não fabricarem sacos de 

algodão”.
282

 

A solução que encontrou o deputado Barão de Vila Viçosa foi de quem em vez de ser 

aumentado o imposto sobre aniagem, deveria ser acrescentado aos “riscados de algodão 

importados”, que já eram produzidos pelas fábricas baianas e que se apresentavam no 

mercado “muito vantajosamente”. Desta maneira, elas poderiam concorrer com “as fábricas 

estrangeiras e aumentar, dia por dia, mais o seu fabrico”.
283

 

O deputado Carneiro da Rocha se posicionou a favor da redução do imposto sobre a 

aniagem. Para ele, a comissão de fazenda não tinha, por fim, tributar uma indústria com 

prejuízo da outra, ao contrário “quer que ambas floresçam, e por isso é que baixou este ano a 

taxa; continuando a beneficiar a indústria fabril da província, não quer colocar, todavia, a 

aniagem em um preço exorbitante”.
284

 

Em 19 de julho de 1883, também em uma sessão da Assembleia Legislativa 

Provincial, o deputado Barão de Vila Viçosa deu parecer contrário à emenda que estava para 

ser votada em assembleia, sobre o imposto de 2% de produtos não ensacados em tecidos de 

algodão nacional. Para o deputado, que era também lavrador, tal imposto representava “o 

monopólio querendo entrar por esta casa para esmagar a lavoura da província”. Seu 

argumento se dava em função da Assembleia já ter aprovado a isenção de impostos sobre o 

algodão, e isso para ele já era o suficiente para o auxílio e progresso das fábricas têxteis.
285

   

Fazendo uma crítica dura aos industriais, disse que apesar do auxílio da assembleia na 

retirada de cobranças de impostos para os empreendimentos têxteis, “uma dúzia de homens 

que possuem fábricas de tecidos nesta cidade entenderam influir no ânimo de seus amigos 

nesta casa” com o intuito de se “fazerem pesar sobre todas as outras lavouras da província a 

rigorosa obrigação de comprar algodão de suas fábricas”.
286

 

Por outro lado, o deputado Ananias se colocou em favor do imposto e disse que o 

mesmo era em proveito da indústria nacional. Em resposta, o deputado Barão de Vila Viçosa 
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falou que era, na verdade, em proveito apenas dos “especuladores, porque a indústria à 

sombra dessa escandalosa proteção há de necessariamente vegetar”. Em sua argumentação 

apontou que tanto para o açúcar, quanto o café, bem como para o cacau, o saco de algodão 

não era o melhor invólucro. Para ele, a ementa apresentada visava “escandalosamente 

proteger a meia dúzia de indivíduos que, apesar de possuírem fortunas, querem viver como 

polvos a sugarem o sangue de todos os lavradores.”
287

 

Ao final de seu pronunciamento, afirmou que aqueles que votassem pela emenda eram 

“os adversários dos interesses da província, os algozes da lavoura que agoniza” e que em vez 

de serem seus “naturais protetores, como lhes cumpre”, eram na verdade “seus inimigos tão 

encarniçados que não hesitam de fazê-la vítima da espoliação do mais escandaloso 

monopólio”. Ademais, afirmou que o deputado Tosta só estava defendendo as indústrias 

“porque existe uma delas em seu distrito, e sua excelência não é lavrador.”
288 

Em 21 de julho 

de 1883, o deputado Joaquim Inácio Tosta, nascido no engenho Capivari, em Muritiba, 

comarca de Cachoeira (BA), em 12 de julho de 1856
290

, realizou um pronunciamento na 

Assembleia Legislativa em defesa das fábricas de tecidos.
291

 Entre os pontos destacados em 

seu discurso estava a crise que as afetava, ocasionada por um desequilíbrio entre a oferta e a 

procura de tecidos de algodão. Sobre este assunto, o deputado apontou dois principais 

motivos que levaram a esta situação: a diminuição do comércio com outras províncias e a 

concorrência com a aniagem importada, que servia também para ensacamentos de variados 

produtos.  

A contração do comércio com as províncias de Pernambuco e Sergipe, que eram as 

maiores compradoras dos tecidos fabricados na Bahia, foi provocada a partir da instalação de 

fábricas têxteis nestas províncias, que passaram a privilegiar a produção de sua terra. A crise 

na relação comercial se tornou mais grave com a aprovação pela Assembleia Legislativa de 

Pernambuco de um imposto de 100 réis a ser cobrado no açúcar exportado que não fossem 

ensacados com tecidos fabricados daquela província. 

A concorrência dos sacos de algodão produzidos na província baiana também 

enfrentou a concorrência com os sacos de aniagem que vinha de fora do país. Como medida 

para solucionar este problema, o deputado Tosta sugeriu que fosse criado o imposto de 20% 
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do açúcar que fosse exportado em fazenda que não fosse nacional, os que ensacassem com os 

tecidos de algodão fabricados na província, por exemplo, estavam isentos de tal imposto.  

O posicionamento do deputado Tosta era em favor do protecionismo para as fábricas 

de tecidos, pois como ocorreu em países que eram defensores do livre cambismo naquele 

momento, como a Inglaterra, nos primórdios de sua industrialização foi significativamente 

protecionista, o que resultou em suas palavras, em um “grande desenvolvimento espantoso de 

que temos conhecimento”. Da mesma forma, “ainda hoje nos estados Unidos existem medidas 

protecionistas em favor da indústria nacional”. Para o deputado, o livre cambismo tinha 

sofrido limitações conforme “o estado de adiantamento da indústria de cada país”.
292

 

O significativo número de mão de obra empregado nos empreendimentos fabris têxteis 

também foi usado em sua argumentação. Disse ele: “o algodão plantado na província e 

manufaturados nas fábricas garante a alimentação a mais de 10 mil pessoas”, portanto, a crise 

das fábricas prejudicaria não somente os fabricantes, mas cairia também sobre os operários e 

os agricultores”. Para o deputado Tosta, proteger as fábricas de tecidos da província era 

amparar o país, “pois que só assim nos proporcionarão desenvolvimento e prosperidade da 

riqueza pública”. 

Ao responder ao deputado Barão de Vila Viçosa, que acusava a ementa de proteger aos 

fabricantes, disse que eram “dignos de todo os elogios”, pois empregaram seus “avultados 

capitais no desenvolvimento da indústria nacional” em vez de “esterilizá-los – comprando 

apólices da dívida pública”.  

A questão da inconstitucionalidade da ementa também fora colocada em discussão. 

Para o Barão de Vila Viçosa, a cobrança sobre o ensacado em aniagem que era produto 

estrangeiro se tornava inconstitucional por se tratar, a seu ver, de imposto sobre importação, 

não sendo, portanto, alçada das Assembleias Provinciais legislar sobre o tema, nem impor 

nenhuma cobrança, mas sim ao governo central. 

O deputado Tosta respondeu que se o imposto sobre o açúcar ensacado em aniagem 

fosse inconstitucional os demais impostos aprovados pela comissão de fazenda, que também 

correspondiam a exportação, deveriam ser recusados. Para Tosta, o deputado Barão de Vila 

Viçosa era incoerente ao apoiar os outros impostos e não o específico que favoreceria as 

fábricas de tecidos.  

O problema de definir o que era inconstitucional se dava porque os impostos eram 
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uma questão de competência tributária, pois como informou André Campello
293

   

ao se dotar as províncias de competência tributária sem se estruturar um 

sistema tributário nacional, que de modo eficaz impedisse os conflitos no 

exercício deste poder de tributar, criou-se uma grande guerra fiscal no 

Império do Brasil, pois as províncias, em busca de novas fontes de receitas, 

instituíam muitas vezes adicionais aos impostos gerais ou então estabeleciam 

dissimuladamente impostos de importação ou de exportação (o que era 

vedado), ou tributavam o comércio interprovincial. 

 

Apesar do artigo 12 da lei 16, de 12 de agosto de 1834
294

, informar que as Assembleias 

Provinciais não poderiam legislar sobre impostos de importação, pois fazia parte dos impostos 

gerais, alçada da tributação no Império, o que ocorria é que em meio a esta dificuldade de 

delimitação das competências tributárias, que como afirmou André Campello, “residia no fato 

de que não existiam normas constitucionais dispondo sobre o tema” ficava ao “arbítrio do 

legislador ordinário, ao elaborar as leis orçamentárias, definir a repartição do poder de 

tributar,”
295

 os deputados usavam estas brechas da maneira que lhes convinham para 

defenderem os seus interesses. 

Embora os empresários fabris de Valença tivessem aproximação com um significativo 

grupo de deputados que apoiavam seus empreendimentos, a relação inicial entre eles e os 

poderes políticos locais de Valença não foi tão harmoniosa, pelo contrário, os industriais 

encontraram alguns contratempos. Alguns conflitos com a política local, representada pela 

Câmara Municipal de Valença, surgiu ainda em 1844, período em que se iniciou a instalação 

da fábrica Todos os Santos.  

Em 14 de fevereiro, uma das primeiras dificuldades envolveu a localização destinada 

para a construção do empreendimento. Esta foi questionada pela Câmara Municipal de 

Valença alegando que o lugar era “prejudicial à duas outras Fábricas que já existem na parte 

superior do rio, e a outras qualquer que se possam fazer pelo mesmo rio acima”. Sua 

justificativa era por conta do trânsito de tabuados e tábuas vindos das referidas fábricas que 

eram de serrar. Outro apontamento feito pela Câmara foi que a localização estava sendo 

pensada para a construção de um logradouro público, pois afirmavam que daquela cachoeira o 

publico retirava “constantemente água para beber e talvez o uso da pretendida fábrica a torne 

insalubre na parte que por ela houver de passar.”
296

 

No mesmo ano, em 21 de fevereiro, João Monteiro Carson escreveu ao Presidente da 
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Província um requerimento pedindo o consentimento para a construção de uma represa, se 

obrigando a construir uma “rampa canal”, de acordo com um dos “engenheiros desta 

Província que vossa excelência houver de nomear para esse fim, em tempo competente da 

fatura da referida presa.”
297

 Ainda sobre o seu projeto de construção, Carson pediu que seu 

requerimento fosse respondido em tempo, pois estava de viagem “a Inglaterra e daí aos 

Estados Unidos para fazer a compra de todas as máquinas”, e destacou a importância dos 

empreendimentos, 

Visto que o suplicante se destina a engrandecer o referido rio de Valença 

dando-lhe todas as proporções por meio de arte para que em poucos anos ele 

se ache bordado de fábricas importantes e uteis ao progresso da Vila a que 

pertence o dito rio, e mesmo a toda a Província.
298

 

 

Apesar de não sabermos a resposta dada pelo Presidente da Província, às questões 

levantadas pelo poder político local e Carson, talvez tenha sido favorável novo 

estabelecimento, pois a construção da fábrica de tecidos se desenvolveu no lugar 

anteriormente reclamado por João Monteiro Carson, na segunda cachoeira do Rio Una. No 

mesmo ano, em 15 de abril, a documentação enviada pela Câmara Municipal ao Presidente da 

Província informou que “nenhum inconveniente ela encontra no que quer o Suplicante visto 

ser, não só de grande vantagem para o País, como porque esse lugar pretendido acha-se 

devoluto”. Contudo, enfatizou a Câmara que era preciso deixar “como oferece, reservado, e 

livre o trânsito de madeiras, e de quaisquer outros objetos, que descendo pelo rio, tenham de 

passar pelos lugares dos estabelecimentos.”
299

 

Outros empecilhos enfrentados no processo de construção da fábrica Todos os Santos 

foram as dificuldades de acesso as matérias-primas. Durante sua instalação, ainda em 1845, 

houve desencontros entre a firma Lacerda e Cia. e o poder político local. A Câmara de 

Valença enviou no dia 7 de maio um ofício ao presidente da província, informando sobre a 

retirada de pedras do rio Una “para a fábrica de panos de Antônio Francisco de Lacerda & 

Companhia”. No entanto, a Câmara também havia enviado trabalhadores para retirarem tais 

pedras “para a calçada e estrada do Pitanga”, e isso gerou desavenças. A Câmara alertava para 

o fato de que o aforamento que a firma havia adquirido sobre as pedras que haviam das 

margens e cachoeiras do Una, não englobava “com isto também domínio das pedras e a areia 
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do rio.”
300

 

No receio do acirramento desta questão, o ofício visava uma resolução por parte do 

presidente da província para que se evitasse “desastres que podem aparecer no conflito dos 

trabalhadores de uma e outra parte”, e que o mesmo “dê providências em ordem ao dito 

Lacerda fazer coibir tais excessos de seus trabalhadores contendo-se nos limites de seu 

aforamento.” Possivelmente, os trabalhadores citados eram prepostos, supervisores, 

empregados de confiança, feitores e, não necessariamente trabalhadores braçais envolvidos 

diretamente na realização da retirada das pedras. Ao final, o ofício informava ainda que havia 

muitas pedras no rio Una para serem usadas em ambas as obras sem prejuízo de nenhuma.
301

 

Em resposta a este conflito, o presidente da província pediu ao Juiz de Direito da 

Comarca de Valença, Manoel José Espínola, que lhe desse informações sobre a queixa da 

referida Câmara Municipal sobre uma proibição de retirar as pedras do rio.
302

  Em resposta, o 

Juiz de Direito informou que a questão da proibição da retirada das pedras do local para não 

atrapalhar os trabalhos da fábrica. Contudo, o mesmo declarou que já havia autorizado à 

Câmara retirar pedras de um terreno da mesma fábrica, que ficava muito mais próximo da 

obra de calçamento da rua do Pitanga, e que não estavam sendo retiradas nem utilizadas pela 

Câmara, “do qual senão quer ela aproveitar, para poupar-se ao pequeno trabalho de tirar da 

terra.”
303

 

De acordo com o Juiz de Direito, os problemas do calçamento não foram resolvidos 

por conta da Câmara Municipal, já que “não se quis aproveitar do lugar que lhe dei, para tirar 

a pedra de que precisasse.”
304

 Para justificar o direito exclusivo de retirar as pedras do rio, o 

Juiz de Direito alertava para a quantidade que era necessária para a efetivação da obra. 

Informava que já haviam gastado muito com a construção do edifício principal, cerca de 

“3000 toneladas de pedras, sendo necessárias mais de 8000, para conclusão da referida.”
305

 

Existem poucas informações nos arquivos sobre o processo de implantação das 

fábricas em Valença debatidos no cenário político. Mas, a partir do que conseguimos analisar, 
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não foi uma empreitada muito fácil para os empresários envolvidos. O governo imperial 

auxiliou a indústria têxtil pontualmente através de algumas medidas tarifárias. Já nas 

discussões da Assembleia Provincial que representava a política baiana havia alguns 

descompassos de interesses que podiam atrasar ou impedir medidas que contribuíssem para as 

fábricas. Sobre a política local, representada pela Câmara Municipal de Valença, é possível 

perceber que a relação dos políticos da cidade com o projeto fabril a ser instalado não estava 

em conformidade, pelo menos não em seus anos iniciais.  

Para além das problemáticas políticas com os governos que circundaram parte da 

trajetória destes empreendimentos, a questão da mão de obra empregada, suas origens e 

cotidiano fabril também foi parte importante do processo de desenvolvimento das indústrias 

têxteis em Valença. Veremos uma parte desses mundos do trabalho no seguinte capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – TRABALHADORES E PATRÕES 

 

 

Tornando supérflua a força muscular, a maquinaria permite o emprego de 

trabalhadores sem força muscular ou com desenvolvimento físico 

incompleto, mas com membros mais flexíveis. Por isso, a primeira 

preocupação do capitalista ao empregar a maquinaria, foi a de utilizar o 

trabalho das mulheres e das crianças. 
Karl Marx

306  
 

A sociedade brasileira, assentada no trabalho escravo desde o período colonial, 

permaneceu até o fim do século XIX, como última sociedade escravista das Américas. O que 

se chama de trabalho livre e escravo deve ser entendido como formas de produção de riqueza 

e de controle. Neste panorama, o escravismo deu forma tanto ao trabalho livre quanto ao 

escravo. Como indicou Henrique Espada Lima, no Brasil, tanto as formas de trabalho 

assalariados, como os não livres, não eram “fixos e demarcados.”
307

 

Henrique Espada Lima nos informa que a questão da regulamentação do trabalho livre 

não estava na pauta do empregador daquela época. Numa sociedade marcadamente escravista, 

as formas de trabalho disponíveis também restringiam a liberdade dos trabalhadores livres, 

como nos casos de impedimentos de mobilidade, numa condição ainda servil, aos 

trabalhadores livres.
308

 

Procurando compreender quem eram os homens e mulheres que formavam a mão de 

obra fabril em Valença, e certos do valor das peculiaridades para um entendimento mais 

amplo, da história do processo de industrialização na Bahia, adotamos o aporte teórico 

metodológico de Carlo Ginzburg de “microanálise” dos indícios disponíveis na documentação 

acerca destes trabalhadores, desta maneira utilizamos as variadas fontes para tentar 

reconstituir as conjunturas sociais de homens e mulheres que compartilharam a via e trabalho 

no cotidiano fabril. 

Compreendendo este panorama complexo que o escravismo elaborou nas relações de 

trabalho oitocentista, vejamos algumas especificidades das fábricas de Valença. Os 

empreendimentos de Valença, estavam inseridos num contexto histórico marcado por intensas 

transformações do mundo do trabalho. A segunda metade do século XIX inaugurou um 

momento de discussão sobre a mão de obra livre no Brasil. No mundo do trabalho que se tecia 
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eram comuns as experiências do trabalho entre livres e escravizados, na qual, as fronteiras não 

eram rígidas e muitas das vezes compartilhavam o mesmo espaço de vida e condições de 

trabalho muito semelhantes.  

Embora os empresários preferissem que a fábrica utilizasse como mão de obra 

trabalhadores nacionais livres, essa retórica é totalmente questionável. Diferentes fontes 

documentais evidenciam que essa fábrica operava com variada mão de obra, a saber, órfãos, 

migrantes, escravos e estrangeiros. No entanto, o grosso de seus trabalhadores era composto 

pela mão de obra infantil, chamada livre, advinda das casas de abrigo da capital da província, 

denominada na documentação como nacionais livres. Entendemos que esta liberdade era 

relativa pois, eram indivíduos menores de idade, em condições de orfandade, marcados pela 

incerteza e vulnerabilidade social, uma categoria que estava “inserida em problemas 

semelhantes aos encarados pela população ‘de cor’ livre e/ou egressa do cativeiro devido às 

limitações da liberdade ou através do preconceito de raça e classe.”
309

 

De acordo com Matta em sua pesquisa sobre os órfão da Casa Pia de Órfão de São 

Joaquim, Valença era “o segundo maior centro urbano de destinação dos órfãos” desta 

instituição.
310

 A quantidade de ex-alunos enviados para Valença era tão significativo que 

“chegamos a pensar em se haveria outra origem para os operários da fábrica que não fosse o 

orfanato. No intervalo de 20 anos foram 100 menores para Valença: somente entre 1845 e 

1849 foram 70.”
311

 

Em uma nota do dia 4 de janeiro de 1845 no jornal O Mercantil, encontramos 

informações sobre a presença de trabalhadores em condição escrava nesse estabelecimento. 

Durante o período de instalação da fábrica Todos os Santos, entre 1844 e 1848, um 

contingente significativo de trabalhadores foi necessário para esta empreitada. Consta nesse 

jornal o seguinte anúncio 

Precisa-se alugar até cinquenta trabalhadores livres, ou escravos, para o 

serviço do assentamento da fábrica de tecidos na vila de Valença; as pessoas 

que a este trabalho quiserem propor por si, ou por seus escravos, deverão 

contrata-se nesta cidade com o negociante J. S. Gilmer, no escritório ao 

Corpo Santo, e Francisco Ezequiel Meira na sua residência a Preguiça, ou na 

vila de Valença com o engenheiro João Monteiro Carçon.
312
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Os órfãos ou nacionais livres como eram chamados, não foram a única força de 

trabalho empregada, pois o empreendimento também utilizou mão de obra escrava, por meio 

de contratos de escravos por aluguel. No ano de 1858, quando a fábrica Todos os Santos foi 

posta à venda, Antônio Francisco de Lacerda ao descrever os maquinismos e os bens que a 

fábrica possuía informou também em seu anúncio a presença de mais “59 escravos do serviço 

da fábrica e suas dependências.”
313

 

Já em 1860, ano em que a firma Lacerda e Cia foi desfeita, sendo integralmente 

vendida para Antônio Pedroso de Albuquerque, encontramos arrolados em seu inventário de 

bens 54 escravizados que pertenciam à fábrica,
314

 sendo que 50 destes trabalhadores, no ano 

de 1861, apareceram registrados como trabalhadores do campo.
315

 Provavelmente eram 

empregados nas plantações de algodão e gêneros de subsistência nos terrenos da própria 

fábrica, que também foram espaços de trabalho compartilhado pelos migrantes. Sobre mão de 

obra escrava a Convenção de Distrato da Sociedade da Fábrica Todos os Santos de 1860 nos 

informa que haviam 41 homens, 12 mulheres e 1 criança, vejamos a descrição abaixo. 

Antônio Pedroso de Albuquerque receberá como indenização da quantia 

anteriormente mencionada os edifícios, máquinas, escravos, embarcações e 

todos os mais acessórios e pertences do custeio da Fábrica no valor seguinte: 

em prédios, sítios nos terrenos aforados à Fazenda Pública as quantias de reis 

sessenta contos, em escravos réis vinte contos: em número de cinquenta e 

quatro constantes da lista anexa (...) Relação dos cinquenta e quatro escravos 

a que se refere o bilhete de Escritura de distrato e convenção: um: Antônio, 

dois: André, três: Antônio, quatro: Caetano, cinco: Cesário, seis: Eduardo, 

sete: Francisco, oito: Fiel, nove: Horacio, dez: Herculano, onze: Jorge, doze: 

Isaac, treze: Justino, quatorze: José de Deus, quinze: José, dezesseis: Jacob, 

dezessete: Januário, Dezoito: Lucas, dezenove: Lourenco, vinte: Lazaro, 

vinte e um: Matheus, vinte e dois: Miguel, vinte e três: Macário, vinte e 

quatro: Marcos, vinte e cinco: Marcelo, vinte e seis: Pompeu, vinte e sete: 

Paulo, vinte e oito: Raphael, vinte e nove: Raymundo, trinta: Romão, trinta e 

um: Roque, trinta e dois: Severiano, trinta e três: Sabino primeiro, trinta e 

quatro: Sabino segundo, trinta e cinco: Salomão, trinta e seis: Tito, trinta e 

sete: Caetano, trinta e oito: Antônia, trinta e nove: Catharina, quarenta: 

Justina, quarenta e uma: Lucrécia, quarenta e duas: Maria, quarenta e três: 

Maria, quarenta e quatro: Vitória, quarenta e cinco: Julião pardo, quarenta e 

seis: Delfina, quarenta e sete: uma cria filha da dita, quarenta e oito: 

Thereza-cria, quarenta e nove: Marcolino-dita, cinquenta: João-dita, 

cinquenta e um: Constança-dita, cinquenta e dois: Anacleta-dita, cinquenta e 
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três: Romão-dita, cinquenta e quatro: Anastacia-dita.
316

 

 

Neste mesmo ano o relatório do governo provincial informava que a fábrica de tecidos 

Todos os Santos empregava cerca de duzentos e cinquenta órfãos. Se pensarmos que uma 

fábrica que insistia em usar, em seu favor, o discurso de que empregava apenas mão de obra 

livre, ter em sua posse cinquenta e quatro escravos é um número bem expressivo que não 

pode ser ignorado. Até mesmo hoje, porque a memória local se utiliza bastante deste discurso 

como forma de enaltecimento destes empreendimentos durante os festejos da cidade. Neste 

sentido, é importante oferecer uma perspectiva historiográfica acerca da significativa 

utilização de mão de obra escrava nas fábricas. 

Junto a estes trabalhadores escravizados estavam, como já foi dito, os órfãos vindos 

principalmente das instituições de caridade da capital da província baiana. Na verdade, era 

bem expressivo o número de trabalhadores nestas condições empregados nas fábricas de 

Valença. Os que vinham da Santa Casa de Misericórdia eram crianças que se encontravam em 

situações de desamparo, órfãs, abandonadas nas ruas, vítimas de maus tratos ou enjeitados na 

Roda dos Expostos.
317

 Os da Casa Pia e Colégio de São Joaquim também se enquadravam 

nestes perfis, eram trabalhadores em sua maioria menores de 15 anos em condições de 

vulnerabilidade.  

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, de acordo com o trabalho de Chaves, além de 

cumprir preceitos cristãos, colaborava com o “utilitarismo e ao filantropismo, ao os 

encaminhar a Mestres de Ofícios ou para condições socialmente aprovadas, como, por 

exemplo, para o casamento ou para as fábricas e para os serviços domésticos.”
318

 Esta 

instituição recebeu pedidos durante a metade do século XIX, para que suas crianças fossem 

empregadas principalmente nas fábricas de tecidos de Valença. Das admitidas nestas fábricas, 

“doze delas tinham idade entre 10 e 13 anos e quinze, a idade de 15 anos.”
319

 

Apesar da distância e do deslocamento, cerca de 200 quilômetros da capital da 

província, no final dos anos de 1840, “27 crianças e adolescentes (com idades entre 10 e 15 

anos)”, foram enviadas à Valença e empregadas como operários da fábrica Todos os Santos. 

Assim “essas crianças passaram a trabalhar e a viver aglutinadas em galpões da própria 
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fábrica.”
320

 De acordo com Maria Alice Rosa Ribeiro em seu trabalho intitulado Condições de 

trabalho na indústria têxtil paulista (1870-1930),
321

 por se tratar de tarefa  repetitiva e simples, 

os trabalhos nas fábricas de tecidos não necessitavam de trabalhadores que dominassem um 

ofício específico, era preciso de atenção e agilidade nos dedos.
322

 Neste sentido “a 

característica marcante do trabalho nas fábricas de tecidos estava no recrutamento massivo de 

mão de obra feminina e infantil e no reduzido número de adultos do sexo masculino.”
323

 O 

envio de órfãos da capital para as fábricas em Valença era comumente relatado nos jornais, 

talvez como forma de demonstrar aos “cidadãos de bem” preocupados com o contingente 

crescente de desvalidos, quais alguns dos destinos e soluções tomados, seja pelo governo ou 

por iniciativa de particulares. 

Ontem saiu para Valença o vapor Catharina conduzindo a seu bordo 15 

donzelas do recolhimento da Santa Casa da Misericórdia, com destino à 

fábrica de tecidos intitulada Todos os Santos, estabelecimento o mais 

importante de nossa província, onde não só vão achar um emprego como 

uma desvelada educação, graças à filantropia de seus generosos e honrados 

proprietários. Estas inocentes virgens foram acompanhadas em sua viagem 

pelo provedor da Santa Casa o Sr. Comendador Francisco José Godinho, e o 

tesoureiro o Sr. Theodoro Teixeira Gomes.
324

 
 

O periódico ainda destaca que o diretor da companhia de vapores o Sr. Camilo 

Antônio da Silva, emprestou gratuitamente a embarcação para esta viagem, e outras “pessoas 

de consideração quiseram também acompanhar as órfãs,” mostrando assim o quanto “lhes 

merece a infância desvalida”.
325 

Em sua maioria mulheres órfãs, a fábrica Todos os Santos 

recebia as “inocentes virgens” no intuito de direcionar-lhes, a partir da tradição e da 

religiosidade, ao casamento, trabalho e honra, foram inseridas nas relações do trabalho fabril. 

Como apontou Maciel Henrique Carneiro da Silva em seu trabalho Domésticas criadas entre 

textos e práticas sociais: Recife e Salvador (1870-1910),
326

 o contrato  

não era, a rigor, uma mera troca de salário por serviços: era uma cessão 

parcial de responsabilidades protetivas da Santa Casa para o locatário, 

beneficiando-o com alguns serviços, enquanto a exposta ganharia, com isso, 

experiência, educação, moralização, preservação da honra, atributos não 

dissociados do que deveria ser uma mulher cristã. Era este, ao menos, o 
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sentido ideal.
327

  

 

De acordo com Cerqueira, no caso das expostas, seus contratos deixavam claro que 

esta deveria ser “obrigada a permanecer na obediência do locatário por todo o tempo do 

contrato, prestando-se com todo o zelo, diligência e boa vontade ao serviço para que tiver sido 

contratada.”
328

 Sendo permitido ao locatário “impor penas disciplinares à órfã, menos os 

castigos corporais”, ou até mesmo a suspensão por um ou mais trimestres da parte do salário 

pertencente à exposta, sendo entregue diretamente aos cofres da Misericórdia.”
329

  

 Em 1855, no periódico O Noticiador Catholico, em um trecho da fala do presidente 

da província – transcrito para o jornal – ele tratou de 41 menores da Santa Casa de 

Misericórdia, recolhidos para a fábrica de tecidos de Valença.
330 

Outros trabalhadores, no 

entanto, eram oriundos da própria cidade de Valença, alguns poucos estrangeiros e ainda havia 

migrantes de outras províncias. No ano de 1848, o total de empregados somava 100 

trabalhadores, contudo, houve crescimento significativo no decorrer de suas atividades, pois 

em 1860, esse número já era de 250 órfãos.
331

 

Com o início de sua produção no ano de 1848, o jornal O Americano do Rio de Janeiro 

difundiu a notícia da primeira amostra da produção da fábrica Todos os Santos, consta que 

havia chegado à capital da Bahia as primeiras peças de algodão trançado 

manufaturado na grande fábrica nacional – Todos os Santos – estabelecida 

na vila de Valença da mesma província. Este tecido, segundo o Mercantil 

daquela cidade, é superior ao do mesmo gênero importado dos estrangeiros, 

o que nos faz persuadir que terá a preferência do publico, tanto por esta 

vantagem, como por ser fabricado no país, por braços livres em um 

estabelecimento que animado deve necessariamente fazer-nos imensos 

benefícios. Aos patrióticos esforços de alguns negociantes daquela praça 

deve a Bahia este ramo de indústria.
332

 

 

É interessante notar que uma das “vantagens” que a fábrica propiciava à nação é o fato 

de que a “grande fábrica nacional” utilizava “braços livres”. Porém, é preciso perceber que 

este era um momento marcado pela “ambiguidade liberal da ordem política,”
333

 que levava a 
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uma compreensão de que não era a questão racial que sustenta a escravidão e sim a 

propriedade. Nesse jogo era a própria ideia de cidadania que se configurava a partir da 

realidade brasileira. 

Como concluiu Alan Cerqueira em estudo já citado, “apesar do status quo de 

trabalhadores livres estava longe dos significados de liberdade que os trabalhadores 

almejavam,” até mesmo porque “o confinamento e o seu olhar de vigia não fazia parte do 

imaginário social como atributos ligados às noções de liberdade no trabalho.”
334

 

A contribuição que os estabelecimentos tinham a oferecer à nação era sempre 

lembrada ao governo da província. Num convívio não estranho ao período escravista – pois o 

capitalismo industrial não era incompatível com a escravidão – estes empreendimentos 

abrigaram sob o mesmo teto, meninas virgens, órfãos, escravos e imigrantes. Lembrando que 

a coexistência de dicotomias muitas vezes pensada e disseminada pela historiografia, como 

excludentes entre si, como a própria ideia de moderno/arcaico, industrial/pré-industrial 

marcará – sem essa incompatibilidade – este período.
335

 

A partir dos alcances desta modernidade liberal, da construção da nação e da 

configuração do que seria o cidadão, se faz necessário pensar o trabalho livre que aí se 

constituía para além da ideia de fim do trabalho forçado.
336

 É importante compreender este 

trabalho livre ainda “como estrutura de controle da mão de obra”.
337

 Pois, esta quebra rígida e 

brusca que diferenciaria o trabalho livre e o escravo não é o caminho mais eficiente para se 

conhecer a grande parte da história do trabalho no Brasil do século XIX. 

Ainda no periódico religioso O Noticiador Catholico
338 

do mesmo ano há uma 

exaltação à educação e os benefícios da fábrica Todos os Santos na vida das mulheres que ali 

trabalhavam. Se lê em 5 de maio de 1855: 

Acharão os nossos leitores a carta, que as jovens Brasileiras empregadas na 

fábrica de Valença enviaram a Exm. Viscondessa de Barral ofertando seu 

óbolo de pobre em favor do pobre. Quanto é isto tocante e belo! Quanto este 

raso atesta de quanto nossas patrícias são capazes quando dirigidas por uma 

educação cheia de zelo e piedade! Que magnífico testemunho da utilidade 

deste Estabelecimento verdadeiramente humanitário! O relato do Presidente 

da Província de 1853, informava que muitos meninos eram enviados à 

“fábrica de tecidos de Valença, onde tem provado bem, alguns pela 

habilidade e quase todos pelo bom comportamento”.
339
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Outro abrigo ativo no envio de órfãos à fábrica era a Casa Pia dos Órfãos de S. 

Joaquim. De acordo com o trabalho sobre esta instituição ela foi a 

primeira instituição no Brasil a ter um projeto pedagógico e profissional, 

voltado para, marginais e membros das classes trabalhadoras. A primeira 

instituição onde o triângulo escola-profissão-trabalho foi considerado em seu 

conjunto.
340

 

 

De lá saíam depois de concluírem sua educação elementar para a Companhia dos 

Aprendizes Menores e muitas vezes também para oficinas particulares.
341

 O destino destes 

órfãos de acordo o Relatório de 1849, do presidente Francisco Gonçalves Martins, também 

era o de serem enviados para os “diversos estabelecimentos industriais que o País principia 

adquirir, como acontece com a importante fábrica de tecidos de algodão em Valença, onde 

mais de 30 dos referidos Órfãos existem empregados”.
342

 

Essas informações remetem à “coerção moral” que consistia no discurso de formar e 

disciplinar os trabalhadores “marginais”, ou seja, os trabalhadores nacionais em situação de 

vulnerabilidade social, órfãos e ingênuos, e os libertos. Entre os projetos das elites 

direcionadas para essa população, o principal deles era a educação voltada para o mundo do 

trabalho.
343

  

Acerca dos órfãos da Casa Pia de Órfão de São Joaquim, que eram destinados aos 

empreendimentos fabris de Valença, Matta nos informa que Antônio Francisco de Lacerda da 

Lacerda e Cia, dona da fábrica Todos os Santos foi o 

Responsável pela contratação de órfãos em grande quantidade, muitos de 

uma só vez, para trabalharem e aprenderem ofícios na fábrica de tecidos de 

Valença. Nos contratos por ele lavrados está evidente o objetivo de 

alistamento de mão de obra. Visto que não poderia haver nenhum tipo de 

relação familiar ou paternal entre 70 menores e o dono de uma fábrica que os 

adotava por um período de 5 anos.
344

 

 

A relação entre estes órfãos trabalhadores e a empresa descrita no contrato assinado 

em 1848, dizia que os “menores seriam mantidos ate os 21 anos de idade na fábrica. Por 5 
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anos seriam vestidos, calcados e tratados de doenças.”
345

 Somente após este período pré-

determinado os menores deveriam ser tratados de forma igual aos operários comuns da 

fábrica. Não sabemos o destino ao certo destas meninas e meninos, mas como houve relatos 

de casamentos nas fábricas, estes órfãos depois de expirado seu contrato, podiam voltar às 

casas de abrigo de origem, ou se estabelecerem na cidade de Valença como operariado fabril. 

Vindos das casas de abrigo, estes nacionais livres estavam desamparados e sob rígida 

tutela. A condição de precariedade da orfandade e do abandono, fazia com que os contratos 

poderiam significar, ainda que com ares de escravidão, certa “redução das incertezas” 

proporcionadas pela concorrência deste livre mercado, como afirma Espada Lima.
346

 Este 

trabalho poderia até ser incerto, descontínuo e mal pago. Contudo, estes contratos poderiam 

significar em alguma medida novas possibilidades, ainda que os laços de subordinação e 

tutela estivessem bem presentes nestas novas relações. 

As instituições de caridade estavam integradas à política imperial e provincial, e 

passaram a fornecer mão de obra barata para os empreendimentos industriais nascentes.
347

 De 

acordo com Cerqueira “talvez, estes sujeitos tenham sido vistos a partir da dicotomia elo 

frágil/perigo da sociedade, sujeitos ‘entre fronteiras sociais’, capazes de serem moldados e 

utilizados conforme as necessidades das classes dirigentes. De vagabundo a trabalhador útil e 

disciplinado.”
348

 

Como analisou Matta “os menores eram livres, mas ao serem adotados, podiam ser 

usados como mão de obra, sem encargos de remuneração e com obrigações de criado, 

segundo os moldes das corporações de ofício.”
349

 De fato esta deve ter sido uma importante 

razão para o uso expressivo destes órfãos enviados à Valença, pois eles “estavam tomando 

lugar de operários que cobrariam salários, além de alimentação e teto, como era comum na 

época. Estariam poupando muito recurso. Os órfãos eram mão de obra baratíssima.”
350

 

De acordo com o presidente da província Francisco Gonçalves Martins, no ano 1849, a 

fábrica de tecidos Todos os Santos informou o valor recebido pelas mulheres “que trabalham 

para sustentar-se e vestir-se, o que orça em 500 réis diários; e procura exceder suas tarefas 

para ganhar um excesso, no que lucram algumas para mais de 8 $000 réis por mês.”
351

 Era um 

valor significativo pois, de acordo com João José Reis, com 5 mil réis no ano de 1857 era 
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possível comprar quinze quilos de carne. De acordo com Silva352 no entanto, se comparado 

aos preços geralmente cobrados, por outros trabalhadores livres, que chegavam a 20 mil réis, 

este valor estava bem abaixo. Neste sentido a “Santa Casa estava criando uma trabalhadora 

doméstica de baixo custo para as famílias de Salvador, ou, pelo menos, para alguns 

privilegiados que tinham algum nível de vínculo com a instituição para serem assim 

beneficiados.”
353

  

A educação e os bons costumes que eram, teoricamente, ensinados ao operariado 

parecem ter sido comumente usados de maneira a destacar um dos grandes benefícios que a 

fábrica tinha a oferecer ao país. Na posse da fábrica em 1860 por Antônio Pedroso de 

Albuquerque, o Conselheiro Martins veio a cidade de Valença acompanhando-o e fez uma 

fala num jantar do qual participou o novo proprietário. Em suas palavras destacou a 

importância do empreendimento para a vida dos operários. 

Vós todos que nesta casa viestes encontrar amparo a vossa orfandade, 

instrução útil, proteção à virtude, estímulo ao trabalho e a felicidade 

doméstica pelo casamento e pela paternidade, prossegui sem receios.
354

 

 

O Conselheiro Martins também falou sobre a importância dos casamento que eram 

realizados na fábrica 

Todas estas uniões são protegidas pela liberalidade do Sr. Pedroso de 

Albuquerque, que as deseja repetidas, como o prêmio da virtude para tantas 

órfãs aqui resguardadas, como digna recompensa do operário ativo e 

moralizado, que acha uma companheira nesta localidade isolada, como 

enfim uma esperança do país que vê aqui nascer, crescer e educar-se uma 

população industriosa.
355 

 

Parece que estes industriais se sentiam parte importante do processo de constituição da 

nação e do cidadão, mas como sugere Marcelo Mac Cord, “é claro que isso representava uma 

tentativa de enquadrá-los em formas de trabalho (considerado) disciplinado, o que imporia 

novas formas de restrição à sua liberdade jurídica.”
356

 

Fletcher e Kidder os missionários americanos anteriormente citados, que em suas 

viagens pelo Brasil, estiveram em Valença no na década de 1850 também deixaram suas 
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impressões no livro O Brasil e os brasileiros: esboço histórico e descritivo,
357

 sobre os 

empreendimentos fabris ali encontrados. A imagem do Brasil descrita no livro era de “um 

Império sólido e organizado, construído sobre as bases de uma monarquia constitucional” as 

descrições negativas sobre o Brasil eram “pontuais ou foram relativizadas e ponderadas, não 

se constituindo na tônica geral do trabalho.”
358

 Por tanto, apesar de realizarem uma descrição 

romantizada de felicidade e harmonia relatada através do “alegre sorriso das simpáticas 

raparigas” e da “boa disciplina e moral” encontradas nos estabelecimentos industriais em 

Valença, é preciso perceber que também fizeram referência a presença de mão de obra 

escrava, marcante no cotidiano de Valença e dos empreendimentos industriais. Como a 

descrição abaixo  

nas suas margens havia numerosas negras e mulatas lavando roupa. (…) as 

mulheres (cujos reluzentes membros arredondados eram tão macios como os 

da escrava grega), estavam nuas até a cintura, e as crianças, algumas com 

pouco menos de uns treze anos, estavam in puris naturalibus. (…) na 

fundição, assisti a toda a operação de modelagem, moldagem e acabamento, 

feita por negros. o contramestre da fundição é um negro brasileiro, e nela se 

fabricam os mais complicados maquinismos.
359 

 

De acordo com Oliveira as “menções à escravidão e às políticas contrárias à mesma” 

como a depreciação aos “praticantes do tráfico negreiro” aparecem ao longo da obra de 

Fletcher e Kidder, assim como também “eram manifestadas ações políticas e sociais sobre as 

formas de obtenção de liberdade e a integração dos libertos à sociedade.”
360

  

Sobre os libertos e sua integração à sociedade brasileira, foi possível perceber nas leis 

do império as variadas restrições que estes sofriam. Como por exemplo, cabia ao Juiz de 

órfãos e Juiz de direito a tutela e proteção dos libertos. Contudo o papel também era bem 

distinto do de apenas protetor, pois cabia a estes Juízes obrigar o liberto a procurar alguma 

ocupação, correndo a ameaça tão possível quanto real, de ser preso por vadiagem. Segundo 

Walter Fraga Filho, em seu trabalho intitulado Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do 

século XIX,
361

 a repressão à vadiagem e à mendicância eram estratégias das elites para 

monitorar controlar a vida dos sujeitos pobres.  

Manuela Carneiro da Cunha em seu trabalho
362 

apontou que até o ano de 1850, “o juiz 

de órfãos distribuía “para aprendizado” os negros livres, celebrando contratos com seus 
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empregadores. Esses contratos estipulavam salários irrisórios.”
363

 Esta medida, com certeza, 

favoreceu a particulares, como os industriais de Valença que poderiam dispor de mão de obra 

barata pelo menos até Lei Eusébio de Queirós de 4 de setembro de 1850 em seu artigo 62 que  

“deixam os africanos livres de poder ser alugados a particulares, ficando a tutela de seu 

trabalho restrita ao governo que os emprega em obras públicas.”
364

 Diziam aplicar os 

preceitos cristãos, no intuito de moralizar os “marginais”, e educar crianças órfãs. No entanto, 

não havia muitas das vezes outra escolha ao negro livre ou liberto, que eram na maioria 

levados ao trabalho compulsório. 

No discurso de construção da nação, a realização e a legitimidade desta passava por 

um processo de homogeneidade no seu modo civil e físico, que de toda a forma garantia a 

manutenção da exclusão dos negros. A linguagem política dialogava com a ideia de que status 

e cor da pele deveriam corresponder. Por isso como afirmou Cunha “o enegrecimento dos 

criatórios de ordem religiosa era análogo ao embranquecimento dos bem-sucedidos.”
365

 

O diálogo entre modernidade e a escravidão “foi original às formas de associação 

entre raça e cidadania, no contexto da construção do Estado nacional monárquico” ocorrido 

no Brasil, como afirma Hebe Mattos. Neste momento surgiam alguns projetos reformistas 

como os trabalhos sob contrato, que ocorriam com os chamados “nacionais livres”, das 

fábricas de Valença, entre tantas outras. Durante a consolidação da Nação, a identidade 

nacional não estava indissociável da ideia de raça. E raça por sua vez, foi sendo reconstituída 

pela modernidade e pelas novas configurações do mundo do trabalho.
366

 

As propostas que surgiram nos primeiros anos do século XIX, de transformação das 

relações escravistas, deixavam clara a distinção entre o cidadão e o negro livre ou liberto. 

Apenas os proprietários gozavam da noção de cidadania de direitos, aos negros livres ou 

libertos cabia apenas a propriedade de sua força de trabalho, que a perspectiva do liberalismo 

econômico transformava também em mercadoria. Apesar de livres, como aponta Jaime 

Rodrigues, deveriam manter os “vínculos de respeitabilidade, reconhecimento e compromisso 

com o trabalho”.
367

 Neste sentido as elites brasileiras reforçaram “um discurso sobre a inépcia 

dos trabalhadores nacionais, especialmente daqueles que eram homens de cor alforriados ou 
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nascidos livres.”
368  

 

Como informa Jaime Rodrigues, esta “cidadania bipartida” trazia consigo a noção de 

uma liberdade que tinha mais a ver com a utilidade que estes libertos ou livres tinham para o 

país, na concepção dos parlamentares, do que com “autonomia individual ou cidadania”. O 

mais importante era “torná-los trabalhadores disciplinados e engajados no projeto de nação 

socialmente agregada e sem conflitos de qualquer natureza.”
369 

Era prerrogativa senhorial 

tutelar o ex-cativo para assumir a liberdade, e assumir um trabalho disciplinado e útil à nação 

como afirmou Jaime Rodrigues.
370

  

Desta maneira, a fábrica Todos os Santos era representada como importante 

estabelecimento para o desenvolvimento da nação e, também colaboradora para a formação de 

cidadãos dignos e de bem que ali trabalhavam. Um exemplo disto foi o pedido de proteção 

feito por Antônio Pedroso de Albuquerque ao governo provincial em 1861. 

O Estabelecimento Todos os Santos, mais do que qualquer outro, é digno de 

toda proteção, pela sua organização inteiramente particular, emprega 90 

raparigas, e 90 homens de todas as idades, e todos nacionais, dos quais dá 

casa e mesa, vivendo todos em uma só família, recebendo educação primária 

aqueles que precisão, e moral, tanto quanto se pode encontrar nos Colégios 

de educação superior.
371 

 

Servindo-se fortemente do discurso de utilidade à nação, a fábrica era ressaltada  como 

espaço de desenvolvimento da moralidade, educação e por conseguinte também da 

modernidade. Portanto deveriam receber favores e benefícios do governo. 

De acordo Cunha,
372

 F. G. Martins antes de se tornar presidente de província em 1849, 

foi chefe de polícia no ano de 1835. Durante o período atuou na Polícia da Bahia, se tornou o 

responsável pela repressão da Revolta dos Malês e Sabinada. Suas ações neste período 

estiveram voltadas para a segurança provincial e, mesmo quando presidente perpassou 

fundamentalmente por uma política de exclusão legal de africanos livres ou libertos. Sendo 

assim, apesar do seu discurso ter sido o de “favorecer o trabalho livre nas cidades”
373

 ele 

excluía os africanos libertos, que eram induzidos a se retirarem do país.  

Francisco Gonçalves Martins ainda foi o responsável pela implementação de um 

programa que excluía “os africanos de várias ocupações, sobretudo, marítimas e ofícios 
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mecânicos”.
374

 Desta maneira, os trabalhos das fábricas em Valença deveriam ser ocupados 

pelos nacionais livres, mão de obra barata vinda de casas de abrigos, excluindo claramente os 

africanos livres ou libertos destas atividades. 

Em 1860 na posse de Pedroso da fábrica Todos os Santos, o ex presidente da província 

Francisco Gonçalves Martins, à época já Conselheiro Martins
375

 exaltou a atitude do 

empresário em tomar para si o empreendimento, que de acordo suas palavras, fora uma ação 

que demonstrou mais o seu impulso patriótico do que apenas interesse próprio. De acordo o 

Conselheiro, a fábrica que se encontrava “quase no fim de uma laboriosa existência” foi 

assumida por um homem “no gozo de uma fortuna excepcional” e que “somente um 

pensamento de beneficência o faria sair do desejado e necessário descanso.” Para ele as 

intenções de Pedroso estavam para além das comerciais, seriam sobretudo “patrióticas, de 

religião e de humanidade.” Por fim o Conselheiro Martins exaltou os operários a trabalharem  

“contentes, meus bons amigos, e trabalhai possuídos de vossa importância: o trabalho 

enobrece o homem; o homem do trabalho é o homem da civilização.”
376

 

Os industriais viam na mão de obra livre, “trabalhadores dóceis, ignorantes e carentes 

de orientação”
377

 mas que se adaptavam facilmente às novas necessidades do trabalho fabril, 

até porque não tivessem alternativa melhor ou outras possibilidades de escolha e de vida. O 

segmento industrial se via, então, como “benfeitores e filantropos”. Não foi à toa que grande 

parte dos benfeitores das instituições de caridade de Salvador era composta em sua maioria 

por “acionistas, comerciantes, industriais, profissionais liberais ou médicos”
378

 e a Casa Pia 

era de interesse dos “investidores, negociantes e empreendedores que compunham as 

mesas”.
379

 

O discurso social vigente pautado na ideologia do filantropismo, era muito útil aos 

empreendimentos fabris e de valia seus lucros. Alardeando promovera “educação e o 

disciplinamento das crianças para estas não se corromperem e, portanto, tornarem-se cidadãos 

úteis a si e à pátria”, empregavam mão de obra barata e vulnerável, sem ninguém, de fato, 

para protegê-las.
380

 

Os migrantes de outras províncias também estiveram presentes nas fábricas em 
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Valença. Em 9 de janeiro de 1883 a firma Silva Moreira e Cia, donos das fábricas de Todos os 

Santos e Nossa Senhora do Amparo informavam a vinda de 41 sergipanos para a “plantação 

de algodão nos terrenos das referidas fábricas.” De acordo com a firma devido a falta de 

meios de se transportarem para a capital da província baiana, “foi lhes pelos suplicantes 

abonadas” o valor referente “o pagamento de suas passagens.”
381

 

Este requerimento feito por Silva Moreira e Cia, era um pedido de auxílio ao governo 

provincial para o custeio deste translado. E caso o governo aceitasse a firma contrataria mais 

cem famílias, que seriam distribuídas pelas terras das fábricas “para plantação de algodão e a 

fornecer-lhes por adiantamento comedorias, roupas e ferramentas que serão pagas pelos 

colonos aos suplicantes com o produto das plantações que fizerem nestes termos.” Era neste 

sentido uma migração subsidiada com endividamento. E para conseguir o financiamento do 

governo provincial, os industriais destacaram a condição de pobreza em que supostamente 

encontraram estes colonos.
382

 

 
Os referidos colonos logo que chegaram a esta cidade foram imediatamente 

conduzidos para a cidade de Valença em uma embarcação pertencente aos 

suplicantes, acompanhados de um empregado encarregado de lhes fornecer 

casa, ferramenta, comedorias e roupa, pois que chegaram quase em estado de 

nudez, devido à falta de trabalho na sua província que lhes proporcionasse 

meios de subsistência.
383 

 

A ideia de que o trabalho nas fábricas lhes concederia roupas, comida, moradia não 

esconde a mensagem de que esta “melhoria” de vida se daria por meio de endividamento do 

trabalhador, que seria trazido com passagem subsidiada, e desta maneira tais migrantes 

estariam presos ao trabalho até o pagamento de suas dívidas.  

Os acidentes ocorridos nos empreendimentos fabris de Valença, que não eram raros, 

expõem o status social rebaixado dos trabalhadores. Em 1847, ainda durante as obras de 

construção, em 9 de junho sucedeu acidente envolvendo o engenheiro João Monteiro Carson. 

Por estar envolvido neste ocorrido uma figura de importância, o acidente foi relatado no jornal 

O Mercantil 

consta-me pelos farinheiros,
384

 que acabam de chegar de Valença, que caíra 

esta manhã um paredão da fábrica, em ocasião em que estavam os operários 

trabalhando, de sorte que cinco milagrosamente saíram feridos; um mulato 

do Oliva, que lá estava aprendendo ofício, foi vítima; e o que mais 

lastimável ainda é, o engenheiro Carson, que estava nessa ocasião sondando 

                                                 
381

 APEB, Governo da Província, Agricultura. Correspondência recebida do Conselho Administrativo da 

Companhia de Fábricas Úteis. Presidência da Província. Fábrica de tecidos Todos os Santos. 1889. 1839 – 

1889. Seção de Arquivo Colonial/Provincial. Maço 4603. 
382

 Idem. 
383

 Idem. 
384

 Possivelmente os farinheiros fossem homens que negociavam farinha na capital. 



 

93 

 

 

a profundidade d´água ao pé da muralha, vendo a eminência do perigo 

precipitou-se no rio; até a saída das canoas, quase à noite, não tinha 

aparecido, donde se receia que haja também sucumbido afogado.
385 

 

Não foi encontrado nenhuma outra informação sobre este acidente. É sabido no 

entanto, que Carson sobreviveu a este acidente, vindo a concluir as obras da fábrica em 1848, 

e a instalação do farol de morro de São Paulo. Na fábrica de Valença administrou-a até sua 

partida para Europa para tratar de doença, onde veio a falecer em 1858.
386

 

No ano de 1888 o jornal Diário de Notícias do Pará relatou outro acidente com vítima 

fatal desta vez na fábrica Nossa Senhora do Amparo envolvendo uma mulher de nome Isabel 

Maria Muniz 

Na fábrica de tecidos Nossa Senhora do Amparo de Valença, deu-se a dias 

um lamentável desastre, ocasionando a morte de uma pobre mulher de nome 

Isabel Maria Muniz. Na ocasião em que estava trabalhando foi a infeliz 

apanhada pela máquina que, prendendo-a pelos cabelos fez grandes 

ferimentos na cabeça, dos quais faleceu no outro dia.
387 

 

Ainda sobre as condições de trabalho deste operários, os que saíam das casas de abrigo 

eram “entregues para instituições ou mestres de ofício para aprender alguma profissão. As 

trajetórias de vidas destes órfãos eram repletas de idas e vindas, muitas vezes por reagirem 

diante de trabalhos estafantes e excessos de autoridade.
388

 Matta nos informa sobre um 

relatório do ano de 1852, que foi enviado ao presidente da província Francisco Gonçalves 

Martins, pela Casa Pia.  

Grande insatisfação e mesmo temor que tinham os órfãos e seus parentes de 

serem enviados para a fábrica de Valença. Apesar disso, a Mesa acha que é 

um “excelente destino”, pois lá os menores vão encontrar “o temor, o 

respeito e a sujeição, e tornar-se por fim úteis à nação.
389 

 

Estas informações nos levam a pensar que os projetos que eram gestados pelas elites, 

não era os mesmos pensados pelas populações pobres para os seus descendentes. 

Possivelmente as condições de trabalho, de habitação, alimentação e demais tratamentos 

dados a estes operários poderiam não ser vistos com bons olhos. O dado de que órfãos e seus 

parentes temiam ser enviados para os estabelecimentos têxteis em Valença, indica-nos que 

pode ter havido relatos deletérios sobre o cotidiano destes espaços fabris. 
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Maihara Raianne Marques Vitoria
390

 informou que as expostas estavam sujeitas a 

“penalidades nem um pouco agradáveis, podendo deixar de receber a ínfima parte do salário 

que lhes cabia, ou até mesmo serem expulsas da instituição, sem direito ao dote.”
391

 É 

presumível que estas descrições tenham sido disseminadas entre os órfãos causando 

contrariedade e pavor. Mas, apesar da contrariedade exposta, a casa Pia considerava os 

empreendimentos um ótimo lugar os desvalidos serem adestrados tendo por alvo a sua 

utilidade para a economia nacional. 

Outro questionamento que pode ser levantado em relação a estes empreendimentos e 

seu consistente emprego de mão de obra trazidas das casas de abrigo, foi apontado pelo 

trabalho o de Marcos Antônio Chaves, Roberta Tavares de Melo Borrione e Giovana Reis 

Mesquita,
392

 no qual informaram que muitos destes órfãos “foram empregados em trabalhos 

de naturezas diversas e desapareceram.
393

 Haveriam morrido ou estariam compartilhando 

tanto a vida, quanto o trabalho e os espaços dos escravos da época?”
394

  

Maihara Raianne Marques Vitoria em trabalho anteriormente citado também apontou 

para “os casos em que o destino dos expostos não foi o trabalho nos lares das famílias 

baianas, mas nas casas comerciais, fábricas, navios, quartéis e oficinas.”
395

 

As dinâmicas sociais e as transformações ocorridas no mundo do trabalho com a 

implementação das fábricas em Valença, foram significativas e servem como observatório das 

lutas de trabalhadores no século XIX na Bahia. Sob a inspiração da História Social, abraço os 

conceitos de “experiência” e “consciência de classe”, propostos por Edward P. Thompson. É 

desta experiência de diferentes grupos sociais de trabalhadores sejam eles, escravizados, 

libertos, livres pobres, migrantes, constituída por meio da identificação de seus interesses 

comum, “contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos 

seus”,
396

 que a “consciência de classe” se forma. Neste sentido estes conceitos nos ajudaram a 

compreender a formação da identidade dos trabalhadores das fábricas em Valença que 

compartilharam experiências e cotidianos constituídos por escravizados e livres, o que 
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propiciou aproximações e identificações entre estes homens e mulheres, que buscaram a 

superação das vivências comuns de exploração. 

Portanto não se pode compreender o fenômeno complexo da industrialização apenas 

pelos industriais e pelo estado, é preciso pensar os trabalhadores em toda sua diversidade 

(estrangeiros, escravos, livres entre outros). É necessário pensar que estes atores, ainda que 

diferentes social e economicamente, compunham uma classe de trabalhadores com suas 

especificidades de experiências, no processo de construção da história do trabalho no Brasil. E 

foi a partir destas articulações como classe trabalhadora que no ano de 1878, estes homens e 

mulheres rebentaram uma greve na fábrica Nossa Senhora do Amparo. 
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EPÍLOGO 

 

 

 A fábrica Nossa Senhora do Amparo, que até então vinha sendo administrada pela 

firma Madureira e Dultra, foi vendida a Antônio Francisco de Lacerda, da firma Lacerda e 

Irmãos, no ano de 1869. Com a morte de Antônio Francisco de Lacerda em 1872, seu filho 

Augusto Frederico de Lacerda a recebeu como herança, vendendo-a cinco anos depois (1877) 

à firma Moreira, Oliveira e Cia. No mesmo ano, foi formada a firma Moreira, Oliveira e 

Edington, com o intuito de reestabelecer o funcionamento da fábrica, cujo projeto de 

restauração e administração ficou sob a responsabilidade do sócio e engenheiro John 

Edington, personagem digno de nota, como se verá a seguir. O contrato entre os sócios da 

firma Moreira, Oliveira e Edington tinha duração prevista até 1883, mas, em 23 de março de 

1878, John Edington foi removido da sociedade sob a alegação de não ter “completado o 

capital social”.
397

 Este não deve ter sido o principal ou, pelo menos, o único motivo para o seu 

afastamento. No mesmo dia de 23 de março de 1878 ocorreu uma greve na fábrica Nossa 

Senhora do Amparo em Valença, cujo motivo teria sido, justamente, a insatisfação com a 

figura do administrador. Tal informação foi veiculada no jornal Correio da Bahia, da capital, 

que republicou a nota do Jornal de Valença. Segundo ela, a greve envolveu todos 

trabalhadores, e com o sócio afastado do cargo, as atividades teriam retornado à normalidade. 

Sobre este movimento e sua repercussão, os periódicos informaram: 

Todos os operários da fábrica Nossa Senhora do Amparo fizeram greve no 

sábado 23, não querendo prestar-se a trabalharem com o administrador João 

Edington, apresentando-se hoje todos para o trabalho pois ontem retirou-se 

da fábrica o referido administrador.
398 

 

Ao eleger essa experiência de uma greve fabril no século XIX para concluir minha 

dissertação, é preciso ter em mente que se debruçar sobre tal tema implica entrar no campo 

das análises sobre escravidão e liberdade, trabalho livre e escravo, como também sobre os 

significados e impactos que esta nova organização do trabalho e do cotidiano desenvolveram 

nesta sociedade, lembrando que a experiência industrial, aqui destacada, se localizou 

completamente dentro do período da escravidão no Brasil. Portanto, sendo este um momento 

marcado por extrema diversidade na composição da força de trabalho, a escravidão foi o 

elemento constante em quase todo o período. Assim, não se tratava de um mercado de 
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trabalho propriamente livre e assalariado. Havia, por exemplo, no caso da fábrica de Valença, 

menores de idade em condição de tutela por orfandade; migrantes vinculados 

compulsoriamente por dívidas contraídas em razão da própria contratação, além da mão de 

obra escravizada, presente no empreendimento industrial, pelo menos até 1883.
399

 Mesmo 

entre os homens livres, como informou Marcelo Badaró Mattos, as formas de trabalho livre 

não eram típicas do “mercado de trabalho assalariado.”
400 

 

Nesse sentido, o trabalho de Robério Santos Souza
401

 é bastante significativo, pois ao 

se debruçar sobre as experiências comuns dos trabalhadores livres e escravizados nos 

canteiros de obra da Estrada de Ferro de São Francisco na Bahia, percebeu que as fronteiras 

entre a escravidão e a liberdade podiam ser tênues na sociedade escravista oitocentista, 

tornando as experiências de trabalhadores escravos, libertos e livres pobres ambíguas, 

indeterminadas e precárias.” Para o autor foi a partir destas experiências comuns que estes 

nacionais, livres, libertos e escravos “forjaram, naquele contexto, uma identidade social entre 

os livres e os escravizados,” não obstante “as diferenças que acompanhavam suas vidas, não 

estaria distante a possibilidade da emergência de uma identidade entre aqueles homens que 

compartilhavam a experiência da subalternidade no século XIX.”
402

 

Assim sendo, acreditamos que assim como as experiências de vida e trabalho 

compartilhadas pelos trabalhadores nos canteiros da Estrada de Ferro analisadas por Souza, a 

experiência dos trabalhadores fabris das fábricas em Valença, também marcada pela 

ambiguidade, precariedade e exploração, contribuiu para a compreensão de um movimento 

paredista, portanto, demanda ter em mente a diversidade de que se compunha a formação da 

classe trabalhadora, o que, aliás, permaneceria durante todo o século XX, estendendo-se ao 

nosso presente.  

O não cumprimento do pagamento do restante do capital social por Edington poderia 

servir como hipótese de que a greve de 1878 na fábrica Nossa Senhora do Amparo guardava 

íntima relação com este fato precedente. Isso porque, se fosse estimulada pelos demais sócios, 

insatisfeitos com a pendência, faria com que eles se valessem da reivindicação dos 

trabalhadores como justificativa para o afastamento do administrador. Entretanto, ainda que os 

demais sócios possam ter encorajado a greve, o mais provável é que ela tenha eclodido 
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também com as suas próprias razões, ou, talvez, independentemente daquele fato, decorrendo 

mesmo da insatisfação dos trabalhadores com o caráter da administração de Edington, 

conforme noticiado. Afinal, parece pouco provável, a princípio, que uma contenda entre 

sócios resultasse imediatamente numa greve de operários. Em se tratado de descumprimento 

de cláusula contratual, a questão poderia ser resolvida com o eventual pagamento de multas, 

ou, ainda que, em caso de inevitável exclusão de um sócio, toda e qualquer medida legal se 

manteria em nível meramente administrativo, não tendo razão aparente para causar impacto 

no âmbito operacional, isto é, no chão da fábrica. Assim sendo, portanto, pode-se supor que a 

causa da greve se associa à figura pessoal do John Edington e às suas relações interpessoais 

com os trabalhadores, em que pesem os muitos indicadores de grande exploração nas 

condições de trabalho fabril. 

 Poucos dias antes da greve, em 15 de março, o mesmo jornal Correio da Bahia 

informou que a fábrica Nossa Senhora do Amparo havia retomado os seus trabalhos, após um 

tempo sem produzir (não por causa de uma greve), sendo o responsável técnico pelo 

funcionamento do empreendimento o também sócio John Edington. Na referida notícia, o 

engenheiro é felicitado por ter conseguido restabelecer as atividades da fábrica em uma curta 

margem de tempo, dando-lhes ritmo e dinamicidade. Vejamos: 

Não se poupando a fadigas e trabalhos, o sr. dr. Edington, no curto espaço de 

oito semanas, conseguiu aquilo que nenhum outro conseguiria em sua idade 

um pouco adiantada, isto é, fazer com que a fábrica N. S. Do Amparo, que se 

achava, por assim dizer de fogo morto, pelo mau estado de seus aparelhos, 

trabalhasse regularmente.
403

 

 

Apesar de ter sido motivo de elogio pelo jornal, a aparente eficiência com que John 

Edington reconduziu as atividades da fábrica pode ocultar a outra face da moeda fabril: a 

exploração de uma mão de obra já afetada pelas precárias condições de vida e trabalho, 

agravadas pela maneira como cada fração desta sociedade complexa, fundada pela escravidão, 

aparece incorporada na composição de um incipiente operariado fabril e industrial. É de se 

imaginar que as “fadigas”, e mesmo os trabalhos extenuantes tenham sido experimentadas por 

quem executou as tarefas, e não apenas por quem as dirigiu. Nesse sentido, é bastante factível 

que a greve de 1878 em Valença, encontre motivação na exploração da força de trabalho, e na 

figura de John Edington. 

Apesar dos industriais, da imprensa e dos políticos favoráveis aos empreendimentos 

destacarem a fábrica Nossa Senhora como representante e promotora do progresso da nação – 
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a partir do discurso do uso exclusivo de mão de obra livre e das tão proclamadas condições 

dignas de trabalho e vida dos operários –, isto não ecoava nas experiências ali vividas. Isto 

pode ser percebido, até mesmo, pelo temor que alguns familiares dos órfãos da Santa Casa de 

Misericórdia, referidos noutro capítulo, tinham de que as crianças fossem enviadas às fábricas 

em Valença.
404

 Sabemos que o “trabalho forçado e coerção física” não eram exceção no 

cotidiano dos trabalhadores livres e, como informou Henrique Espada Lima, mesmo após o 

fim da escravidão, portanto é preciso “explorar sentidos e significados da liberdade” para os 

trabalhadores em realidades específicas.
405 

 

O temor dos familiares e o levante dos trabalhadores sugerem que em Valença, as 

condições de trabalho e moradia, não escapavam à regra, como sugeriu Mattos, das que eram 

consideradas “mais violentamente degradantes” pelos trabalhadores. Apesar dos discursos 

oficiais serem elogiosos às condições destes trabalhadores, era bem provável que em Valença, 

assim como noutras fábricas à época, a insalubridade destes locais fosse a responsável pela 

“proliferação de males”, sendo “muitos deles mortais.”
406

  

A respeito disso, um requerimento enviado ao presidente da província, anos mais 

tarde, em 1889, serve de indício. O documento feito pela firma Silva, Moreira e Cia, 

sociedade criada no ano de 1887 e proprietária da Empresa Valença Industrial, – que à época 

englobava as fábricas de tecidos Nossa Senhora do Amparo e Todos os Santos, Alambique e 

Serraria Rio Una, e Fundição Todos os Santos – reclamava das consequências da reabertura 

de um antigo cemitério pertencente a Irmandade do Santíssimo Sacramento, tendo em vista 

que havia um “grande número de operários doentes de febres e não poucas dezenas deles 

faleceram.”  

 Silva, Moreira e Cia atribuía as doenças e mortes ao cemitério que ficava a cerca de 

300 metros da fábrica, afirmando que seus estabelecimentos estavam “colocados de forma que 

a maior parte dos ventos reinantes conduzem todos os gazes para cima deles, tanto que 

quando funcionava aquele cemitério encontrava-se o ar corrompido e tanto assim que a 

fábrica N. S do Amparo era insalubre”. Apesar do requerimento referir-se às mortes e doenças 

ocasionadas pelo tal “ar corrompido” vindo do cemitério – baseado numa teoria do século 

XVII, que acreditava na origem das doenças a partir dos odores fétidos – a verdade era de que 
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elas resultassem das condições insalubres dos espaços internos da fábrica, até porque, mesmo 

com a inutilização do cemitério, as doenças ainda eram comuns, como foi informado pelo 

mesmo requerimento ao dizer “que é muito raro um tamanho número de operários aparecerem 

um ou outro com febre.” É possível concluir que as enfermidades continuavam ocorrendo no 

estabelecimento fabril embora, em menor quantidade. 

Além da insalubridade das fábricas, a “ameaça física representada por ferramentas e 

maquinários que frequentemente causavam acidentes”, assim como a provável má 

alimentação, como afirmou Mattos, contribuíam e “ampliavam a sensação de injustiça dos 

que se viam submetidos ao trabalho nas manufaturas.”
407 

Acidentes deveriam ser comuns, 

mesmo tendo sido pouco documentados. É de se supor que os acidentes – além de se 

configurarem como uma realidade corriqueira para os trabalhadores fabris – fossem inclusive 

graves, haja vista que os casos anteriormente citados renderam vítimas fatais. Ressalte-se que 

as péssimas condições nas fábricas faziam com que os acidentes atingissem os trabalhadores 

das mais variadas funções, tanto que, como já abordado, há registros de acidentes envolvendo 

operários e operárias, assim como o que ocorreu com o engenheiro Carson
408

. 

  Somados a estes indícios das condições de trabalho, a concepção de eficácia do 

administrador John Edington parece ter sido catalisadora do movimento paredista de 1878. O 

pouco que sabemos sobre Edington é posterior à greve, mas algumas informações podem nos 

fornecer sinais de sua personalidade inflexível. Nesse sentido, cabe trazer à tona uma 

referência do ano de 1879, na qual ele é mencionado em função de desentendimentos com 

pescadores que exerciam suas atividades no entorno de sua fazenda nos arredores de Valença. 

Homem de temperamento forte, podendo apresentar, inclusive, reações violentas, John 

Edington aparece em situação de conflito que revelava traços com possível repercussão na sua 

atuação administrativa. 

De acordo com Rafael Davis Portela,
409

 Edington costumava agir como sendo suas 

“não só a praia do distrito, mas também o mar que a banhava, acreditando ser uma extensão 

da sua propriedade”. Naquele ano, o engenheiro entrou em conflito com pescadores, o que fez 

com que estes fossem levados a enviar um abaixo-assinado ao presidente da província, 

reclamando de suas atitudes, dentre as quais, a de “tirar quem quer que fosse daquele lugar 

que considerava seu, nem que fosse à bala.” E, embora advertido pelo presidente da 
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província, por meio do capitão do porto e do capataz em Valença para que não impedisse os 

trabalhadores de pescarem naquela região, “o inglês fez pouco-caso do capataz e passou a 

ameaçar de morte os pescadores.”
410

 

 Anos depois, em janeiro de 1881, Edington foi acusado de ter atirado em um homem 

que passava defronte de sua fazenda. De acordo com o Jornal de Valença:  

No dia 11 do corrente, pelas 11 horas da manhã, estando Manoel Antônio 

Martins, conhecido por cabeça-preta, passeando com sua rede defronte da 

fazenda Curral, foram-lhe atirados 3 tiros de bala pelo proprietário da mesma 

fazenda John Edington, pegando-lhe uma bala no chapéu e duas na canoa. 

Este fato foi presenciado pelos companheiros que com o dito Manoel Cabeça 

Preta estavam na rede. O delegado deste termo procedeu o corpo de delito e 

vai fazer o inquérito. O ofendido não tem inimizade alguma com o Sr. 

Edington e tal procedimento, além de inqualificável, revela o desprezo com 

que há muitos anos este senhor trata as leis do país.
411

 

 

 Estes acontecimentos, narrados em fontes diferentes, em épocas diferentes, coincidem 

na sugestão de que John Edington apresentava um comportamento arrogante e irascível, 

reforçado pela sua condição de estrangeiro, já que não parecia sequer obedecer às leis 

brasileiras, tratando-as com desprezo e fazendo pouco-caso do que lhe era ordenado pelas 

autoridades. Ao deslocarmos tais traços de personalidade para o contexto fabril, não só onde 

Edington atuou como gerente, mas sobre cujos ombros recaía a tarefa de administrar as etapas 

de produção, é lícito supor que tal irascibilidade provocou o levante de trabalhadores em 

1878, quando os operários pareciam ter razões consistentes para opor-se, não tanto ao trabalho 

como se dava, mas ao fato de que o trabalho árduo trazia consigo um agravante. 

Segundo Mattos, é bem provável que a “distância entre escravizados e livres tornava-

se de difícil visualização,” e talvez tenha sido exatamente a interação e interseção de 

condições de espaços de trabalho, moradia e também lazer, que possibilitou a esses 

trabalhadores também compartilharem “valores, hábitos, vocabulário, experiências enfim, 

inclusive de organização e de luta, ainda que as diferenças entre sua condição jurídica 

criassem distâncias significativas.”
412

 Sob a direção de Edington, estes trabalhadores, que 

cumpriram em oito semanas a tarefa de restabelecer a energia produtiva da Industrial Cidade 

de Valença, compartilhavam algo mais: a mesma revolta contra a figura que era responsável 

por um grande mal estar. Eis a centelha do movimento paredista de 1878.  
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Antônio Luigi Negro e Flávio Gomes afirmam que a rigidez “na passagem do trabalho 

escravo para o trabalho livre no Brasil foi mais projeção das elites, numa ideologia – a da 

construção da nação – que produzia discursos sobre a substituição da mão de obra.”
413

 John 

Edington consiste na encarnação da rigidez desta elite no cotidiano da fábrica, cumprindo o 

trágico papel de, como elemento concreto, atrair para si a revolta dos trabalhadores, 

impossibilitada, naquele momento, de atacar entes abstratos como a nação, o progresso, a 

modernidade, o capital.  

O que podemos apreender desta experiência, foi a coabitação no mesmo espaço fabril 

de livres, libertos, escravos e órfãs, no qual os escravizados inventam a liberdade e os livres e 

forros são submetidos a uma exploração análoga ao cativeiro. Era ainda um espaço no qual 

nem todos eram assalariados e que nem todo assalariado ganhava pagamento pelo seu 

trabalho, havendo burlas, multas, dívida, punições entre outras formas de expropriação. 

Henrique Espada Lima propõe, que é necessário perceber a importância e a 

diversidade das diversas ferramentas que os trabalhadores criam e recriam, usam e reusam, 

para lidar com a vulnerabilidade em que se encontram. Pode ser uma greve como aqui 

ocorrida, mas podem ser também arranjos e contratos paternalistas atualizados e 

reatualizados, durante toda a vida, visando reverter, se possível, a precariedade da liberdade, 

ou mitigar a vulnerabilidade socioeconômica.  
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ANEXOS 

 

Cronologia parcial das fábricas têxteis de Valença e/ou seus proprietários 

 

 Todos os Santos 

1844 – Início da construção/ Firma Lacerda e Cia 

1848 – Inicia a produção 

1861 – Vendida para Pedroso de Albuquerque 

1874 – Fechada e seus operários demitidos 

1878 – Morre Pedroso de Albuquerque, a fábrica passa para seu filho, também Pedroso de 

Albuquerque 

1883 – Vendida a Moreira, Oliveira e Cia, com a fazenda Candengo (era de Jonh Monteiro 

Carson e, com sua morte foi vendia em hasta pública) 

1887 – Fundação da Empresa Valença Industrial, pela firma Silva, Moreira e Cia, englobando 

as duas fábricas (Todos os Santos e Nossa Senhora do Amparo), fundição, e a serraria Rio 

Una  

1899 – Transformada em sociedade anônima, Cia Valença Industrial 

 

 

 Nossa Senhora do Amparo 

1860 – Inicia os trabalhos/ Bernardino de Senna Madureira  

1869 – Vendida à Antonio Francisco de Lacerda, (firma Lacerda e Irmãos)  

1872 – Morte de Lacerda 

1874 – Visitada pelo presidente da província 

1875 – Considerada bem de casal pela grande dívida que possuía  

1875 – Passa a Augusto Frederico de Lacerda, como herança  

1877 – Formação da firma Moreira, Oliveira e Edington (12/07/1877)  

1877 – Vendida a firma Moreira, Irmão e Cia (José e Luiz Pinto da Silva Moreira, e 

Domingos Gonçalves Oliveira, depois se torna Moreira, Oliveira e Cia) 

1878 – Distrato da firma Moreira, Oliveira e Edington (era para ser até 1883)  
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Fotografias das ruínas da fábrica Todos os Santos, feitas pela autora em 2017. 
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