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ESPAÇO REGIONAL ANDINO E POLÍTICA NO SÉCULO XIX  

Antônio Mitre 

Introdução 

As considerações relativas à existência de uma região econômica de 
dimensão supranacional durante as primeiras décadas do século XIX 
inspiram-se, principalmente, nos trabalhos realizados por Carlos Sempat 
Assadourian para a época colonial.1 Centrando sua atenção no interior da 
área, este autor mostra como se organiza o espaço peruano, gerado a partir 
das necessidades do setor mineiro e integrado pela “divisão geográfica do 
trabalho e a consequente circulação mercantil”.2 Constata que quase todos 
os elementos necessários para a produção mineira, tanto na fase extrativa 
como propriamente metalúrgica, eram captados no interior da região. 
Populações mais ou menos distantes especializavam-se na produção de 
determinados artigos destinados a satisfazer a considerável e diversificada 
demanda originada pela atividade mineira. O resultado foi a formação de 
um vasto sistema regional do qual participavam centros como Quito, 
Assunção, Tucumán, Buenos Aires e outros que convergiam com sua 
produção ao grande mercado de Potosí. Cálculos aproximados mostram que 
“o quantum anual da produção de prata que se troca no mercado mineiro 
por mercadorias regionais pode alcançar entre 50 a 60 por cento do valor do 
comércio internacional que é efetuado anualmente no espaço peruano”.3 
Desde esta ótica e sem negar a condição colonial, a economia da região 
deixa de ser um mero efeito colateral dos ciclos econômicos europeus e 
adquire uma dinâmica própria de considerável importância e vitalidade. 
Este é, certamente, um dos aspectos mais sugestivos do quadro traçado por 
Sempat Assadourian. 

Tal perspectiva projetada em suas linhas gerais ao período 
republicano derrama nova luz sobre os processos econômicos e políticos, 

                                                 
1 Ver Assadourian, Bonilla, Mitre e Platt, Minería y espacio económico en los Andes, siglos 

XVI-XX. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980, pp. 87-99. 
2 Ver, por exemplo, Carlos Sempat Assadourian, “Integración y desintegración en el espacio 
colonial: un enfoque histórico”. In: Revista Latinoamericana de estudios urbanos-

regionales, EURE, Santiago do Chile, março de 1972. 
3 Sempat Assadourian et alii. Minería y espacio económico..., op. cit., p. 24-25. 
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permitindo-nos questionar uma série de concepções bastante difundidas na 
historiografia latino-americana com respeito à evolução de alguns países 
que, como a Bolívia, não acusaram uma expansão de suas exportações até 
bem avançado o século XIX. Finalmente, a análise realizada desde esta ótica 
pode proporcionar-nos elementos suficientes para reconsiderar a natureza e o 
sentido das mudanças ocorridas na Bolívia entre 1870 e 1900, quer dizer, no 
período do auge da prata e consolidação da oligarquia exportadora. 

Do exposto até aqui podem ser extraídas as seguintes proposições 
que servirão de orientação para este trabalho: 

1) A pesquisa sobre a evolução política dos países latino-americanos 
no século XIX tem privilegiado os temas concernentes aos processos de 
unificação e consolidação do Estado nacional e a relação que tais processos 
guardam com a expansão do setor exportador. A produção teórica elaborada 
em torno a estes assuntos tem funcionado, retrospectivamente, como um 
verdadeiro paradigma para o estudo e a caracterização da chamada fase da 
anarquia (1810-1870 aproximadamente). 

2) Em relação ao sul andino e particularmente ao Alto Peru, a 
análise circunscrita ao âmbito do Estado-nação deforma a compreensão 
dos fenômenos políticos e econômicos dos primeiros cinquenta anos de 
vida republicana. Não se trata de eliminar da análise a presença do 
Estado-nação mas, pelo contrário, de adotar uma postura favorável à 
percepção dos vínculos e contradições derivados da coexistência do 
mesmo com o espaço regional.4  

3) O reconhecimento da região econômica supranacional vigente 
neste período pode abrir caminhos inéditos para a investigação e ajudar-nos 
a sair de uma série de impasses ideológicos nos quais desembocaram as 
interpretações realizadas desde o estreito marco da “história nacional”. Um 
destes impasses refere-se à natureza do protecionismo alto-peruano que 
adquire pleno sentido somente quando este é vinculado à estrutura regional 
que o inspira e lhe confere viabilidade. 

4) No período republicano a ação do Estado protecionista plasmada 
na política monetária dominante (monopólio sobre o minério de prata e a 
                                                 
4 Outra questão é saber se as observações deste trabalho são ou não pertinentes a outras áreas 
da América Latina; o certo é que elas se aplicam à história recente de pelo menos, Bolívia, 
Peru e Argentina. 
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prata refinada, cunhagem de moeda fraca [feble], etc.), antes que o mercado 
de Potosí, sustentou a dinâmica econômica da região entre 1830 e 1870 e ao 
mesmo tempo criou condições para a acumulação de capital em 
determinados polos do sistema. Este fato deu lugar a que algumas zonas, 
que no período colonial se encontravam dependentes de Potosí, 
alcançassem um relativo grau de diversificação econômica, o que lhes 
permitiu que se assimilassem em melhores condições à nova realidade 
colocada pelo livre comércio. 

5) Desde a perspectiva regional, a política do período torna-se menos 
extravagante. As ideias referentes à constituição precária do Estado e seu 
limitado alcance são relativizados e a ação do mesmo aparece projetada 
sobre um amplo espaço físico e social que contrasta claramente com o 
âmbito privatista do Estado oligárquico de fins do século. 

Região, regionalismo e Estado-nação 

Ao revisar o que se tem escrito sobre as primeiras décadas da história 
alto-peruana e de outros países da área, chama imediatamente a atenção a 
facilidade com que se costuma circunscrever os fenômenos políticos e 
econômicos ao âmbito demarcado pela existência, pouco mais que 
territorial, dos novos Estados. Não deixa de ser curioso que apesar de ser 
reconhecida a vigência, por mais de três séculos, de um espaço econômico 
regional gerado pelas necessidades da atividade mineira de Potosí, o mesmo 
desapareça subitamente da mira dos investigadores para ceder seu lugar a 
um ente — o Estado-nação — cuja estrutura é considerada ainda precária 
nesta época. 

Decerto que os estudos regionais têm uma longa tradição e que o 
regionalismo tem sido considerado muitas vezes um componente 
fundamental na história dos países latino-americanos. Em um livro 
sugestivo, José Luis Roca afirma, por exemplo, que para penetrar nas 
motivações profundas da história boliviana é mister passar desde a 
concepção que privilegia a luta de classes a outra que dê preeminência ao 
estudo das lutas regionais. Desta forma o autor passa em revista os conflitos 
surgidos “entre os departamentos do norte e do sul os quais pontilham todo 
o século passado, e a rivalidade mais recente, mas igualmente profunda, 
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entre oriente e ocidente”.5 Sem chegar a considerar os aspectos polêmicos 
da proposta nem a pertinência de atribuir ao regionalismo um peso 
indiscriminado e decisivo em todos os períodos da história altoperuana, 
interessa-me, por ora, chamar a atenção sobre o fato de que, na obra de 
Roca, a “região” é definida sempre dentro dos limites cartográficos do 
Estado. Teoricamente o regionalismo é compreendido a partir de e em 
relação a seu conceito oposto: o Estado nacional unificado6. Por esta razão, 
as ideias expostas em Fisonomía del regionalismo boliviano não oferecem 
subsídios para o estudo do espaço regional vigente nas primeiras décadas 
republicanas, e o protecionismo daquela época é situado dentro de um velho 
e falso dilema: ou doutrina do nacionalismo revolucionário e progressista, 
ou ideologia do nacionalismo reacionário. Por outro lado, o historiador 
peruano Alberto Flores Galindo, em seu excelente estudo sobre Arequipa e 
o sul andino, reconhece explicitamente a existência de uma região cujos 
limites no século XIX não coincidem com a divisão política da época.7 No 
entanto, apesar de tal reconhecimento o enfoque de Flores Galindo não 
transcende os parâmetros da história escrita desde o ponto de vista do 
Estado nacional. Não está presente na obra deste autor a preocupação de 
estudar a região enquanto tal, isto é, identificando os polos que a integram e 
a hierarquia dos mesmos, sua racionalidade econômica e, sobretudo, as 
forças políticas e sociais que articulam sua dinâmica. De fato, Flores 
Galindo abandona rapidamente a perspectiva regional e passa a concentrar-
se na análise minuciosa de Arequipa — o resultado final é um excelente 
trabalho monográfico produzido dentro dos moldes convencionais da 
micro-história. Penso que uma vez mais a ótica do Estado-nação consegue 
prevalecer e impede que o autor situe o objeto de seu estudo no âmbito 
maior da região.  

Na verdade, tanto em Flores Galindo como em Roca, a ideia de 
Estado nacional antecede logicamente à de região. Esta se define, em última 

                                                 
5 Roca, José Luis. Fisonomía del regionalismo boliviano. La Paz: Los Amigos del Libro, 
1979, p. 11. 
6 É discutível, por outro lado, a ideia de que a existência de fortes impulsos regionalistas no 
contexto dos Estados modernos esteja relacionada diretamente ao grau de desenvolvimento 
capitalista alcançado por uma determinada sociedade como sugere o autor. A história recente 
dos países como a Inglaterra ou Espanha mostra como o problema é muito mais complexo. 
7 Galindo, Alberto Flores. Arequipa y el sur andino, siglos XVIII-XX. Lima: Editorial 
Horizonte, s/d. 
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instância, não somente dentro das fronteiras jurídicas daquele, mas também 
pela racionalidade econômica e política que é atribuída ao Estado unificado 
como ponto ômega e conceito ordenador das diversas fases do processo 
histórico. Esta perspectiva acaba privilegiando a dinâmica do capitalismo 
emergente e não consegue revelar a estrutura do espaço regional nem os 
processos políticos que o configuram. Por outra parte, ela tampouco é capaz 
de detectar as articulações do sistema regional com as formas econômicas 
forjadas ao calor do livre comércio.  

Sem dúvida que um dos problemas cruciais refere-se, precisamente, 
aos critérios para identificar a existência e as fronteiras da região. O 
historiador peruano, escrevendo sobre o sul andino no século XIX, 
manifesta que ela não se define “por um tipo específico de relações sociais 
de produção mas, pelo contrário, a partir de uma articulação comercial”.8 
Assim acaba reduzindo a dimensão regional à percepção dos circuitos 
mercantis e dos fluxos monetários. Analisando o espaço regional andino 
durante a colônia, Carlos Sempat Assadourian sustenta, por sua vez, que a 
própria existência e orientação de tais correntes monetárias e comerciais 
estão determinadas, em grande parte, pela demanda de insumos do mercado 
de Potosí, que provoca a articulação de um espaço econômico integrado 
pela divisão do trabalho e a circulação mercantil. À margem da maior ou 
menor conotação “circulacionista” ou “produtivista” que cada uma destas 
concepções possa ter, observa-se, em ambos os casos, a ênfase posta nos 
processos econômicos como determinantes do espaço regional. Considero 
que no período republicano, e sem descartar a relativa importância do 
mercado de Potosí, a dimensão política passou a ter um peso decisivo na 
conformação da estrutura regional. Vejamos com algum detalhe este ponto. 

Espaço econômico, política e dependência 

A versão mais corrente sustenta que a depressão mineira, as 
transformações provenientes da nova ordem política republicana e a 
penetração do comércio inglês ocasionaram a desintegração do espaço 
econômico colonial articulado pela produção e circulação da prata de 
Potosí.9 O Alto Peru teria ficado, então, mergulhado na mais profunda 

                                                 
8 Flores, Galindo, op. cit., p. 8. 
9 Na evolução da mineração alto-peruana do século XIX observam-se fases claramente 
definidas: uma de contração (1810-1873) e outra de auge ou expansão (1873-1900). Durante 
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letargia, em comunicação precária com o exterior e desmembrado 
internamente. Convém que se mantenha uma dose de ceticismo até que a 
pesquisa ponha a descoberto os limites deste tipo de afirmações. A escassa 
informação disponível atualmente mostra que a prata-moeda de Potosí 
continuou insuflando vida a uma ampla região econômica da qual faziam 
parte populações do norte argentino, onde circulava em abundância moeda 
feble “pela forçosa necessidade que elas têm de comerciar com a Bolívia, 
único mercado seguro para a venda de seus produtos”.10 O historiador 
Marcos Giménez Zapiola declara que em 1846 a quantidade de moeda alto-
peruana transferida para a Argentina foi aproximadamente de um quarto de 
milhão de pesos e nos anos subsequentes chegou a uma média de 800.000 
pesos, dos quais a maior parte se dirige a Tucumán. A circulação de moeda 
alto-peruana naquela província era tão profusa que chegou a converter-se 
em moeda corrente, “situação que perdurou até a década de oitenta em 
plena organização nacional”.11 A intensidade do fluxo mercantil com os 
departamentos peruanos de Tacna, Moquega, Puno e Cuzco, que proviam 
de vinhos, tecidos de lã, óleo, açúcar e outros artigos os mercados da 
Bolívia, era também muito intensa. Em 1862 um informe consular britânico 
manifestava que “a duras penas se pode dizer que existe um sistema 
monetário peruano, pois a moeda que circula atualmente é a da Casa da 
Moeda da Bolívia”.12 É provável que em termos quantitativos o valor das 
mercadorias regionais troca das pela prata de Potosí fosse superior ao valor 
do comércio ultramarino. Nesse caso teria sido mantida a tendência 
apontada por Sempat Assadourian para o período colonial.  

A política monetária que emana dos governos protecionistas do 
Alto Peru foi, sem dúvida, o verdadeiro eixo que sustentou o espaço 
econômico regional. Tal política condensa-se em dois princípios básicos: 

                                                                                                                 
a primeira, a produção permaneceu relativamente estancada e os preços internos da prata 
foram menores que os do mercado livre devido ao monopólio que exercia o Estado sobre os 
minerais de prata e a prata refinada. Ver Antônio Mitre. Los patriarcas de la plata. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos, 1981. 
10 Benedicto Medinacelli. Investigación de la crisis monetaria de Bolivia y de los medios de 

salvarla. Sucre: Imprenta de Pedro España, 1875, p. 7. 
11 Marcos Giménez Zapiola. “El interior argentino y el desarrollo hacia afuera: el caso de 
Tucumán”. In: El régimen oligárquico, materiales para el estudio de la realidad argentina 

(hasta 1930), Marcos Giménez Zapiola, (org.). Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1975, pp. 
88-89. 
12 Cito por Flores Galindo, op. cit., p. 66. 
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monopólio fiscal sobre a prata refinada e minerais de prata e emissão de 
moeda “fraca” (Apêndice 1).13  

Até hoje pouco se sabe sobre o impacto que estas medidas tiveram 
sobre a economia da região. A partir da informação disponível (que não é 
muita) sugiro que os efeitos fundamentais foram os seguintes: por uma 
parte a emissão de moeda feble e sua ampla difusão em toda a zona 
ocasionou o aumento do preço dos produtos importados de ultramar e atuou 
como uma verdadeira barreira protecionista de magnitude regional.14 Os 
resultados nas diversas áreas da região não foram uniformes. Alguns pólos 
se articularam de maneira decisiva às novas forças econômicas ligadas à 
penetração mercantil inglesa, ao mesmo tempo que tiraram proveito por se 
acharem dentro da órbita do espaço integrado pela circulação da prata-
moeda de Potosí. Assim, por exemplo, as economias de Arequipa e 
Tucumán, pese sua situação dependente em relação a Lima e Buenos Aires 
respectivamente, beneficiaram-se muito de seus vínculos com o antigo 
sistema regional. Conseguiam vender seus produtos no tradicional mercado 
alto-peruano e recebiam, em troca, moeda que lhes possibilitava condições 
de acumulação. Este processo redundou num grau maior de diversificação 
econômica. O estudo de Giménez Zapiola sobre Tucumán oferece 
evidências que apoiariam esta presunção: o dinheiro captado através do 
intercâmbio com o Alto Peru — diz este autor — permitiu que a oligarquia 
daquela província adquirisse bens de capital no exterior, dando, assim, o 
“salto qualitativo na acumulação de capital industrial”.15 Um fenômeno 

                                                 
13 Até 1872, ano em que foi decretado o livre comércio da prata refinada e dos minerais de 
prata, os mineiros eram obrigados, por lei, a vender toda sua produção ao Estado, que lhes 
pagava a preços de monopólio, sempre inferiores aos vigentes no mercado livre. Dos 
‘Bancos de Rescate’, a prata passava à Casa da Moeda onde, uma vez cunhada, saía para 
circulação. Por outro lado, durante a administração do general Andrés de Santa Cruz (1830-
1839) começou a emissão de moeda ‘fraca’ de menor peso e teor que o oficial com o 
propósito de solucionar a aguda falta de circulante. Esta medida tornou-se posteriormente 
um componente estrutural do espaço econômico da região. 
14 O protecionismo desta fase tem sido bastante estudado em função da política alfandegária 
estabelecida pelos diferentes governos do Alto Peru para determinados artigos de 
importação. Não se deve esquecer, sem dúvida, que tais medidas implementavam-se através 
do controle dos pontos de entrada do comércio ultramarino e não afetavam seriamente a 
produção regional que continuava transitando de um país a outro por rotas tradicionais sobre 
as quais se exercia pouca fiscalização. 
15 Marcos Giménez Zapiola. “El interior argentino y el desarrollo hacia afuera el caso de 
Tucumán. In: El régimen oligárquico, op. cit., pp. 88-89. 
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parecido se observa em algumas áreas do Peru onde a “moeda feble 
acumulada é a que fomentou e desenvolveu com uma rapidez inesperada 
aqueles departamentos limítrofes”.16  

Por outro lado, outros centros produtores de manufaturas, em geral 
situados a grande distância dos portos, perderam seus mercados tradicionais 
em favor dos artigos importados. Assim foram desalojados, por exemplo, os 
tecidos de Cochabamba do mercado de Buenos Aires. Em geral as 
localidades alto-peruanas continuaram importando de seu raio 
circunvizinho ao mesmo tempo que já não exportavam aos polos distantes 
do velho circuito regional. Tal situação foi debilitando a economia do Alto 
Peru, a qual tornou-se dependente, primeiro, dos antigos satélites e, muito 
mais tarde, da Europa. Paradoxalmente este processo realizou-se através 
dos próprios mecanismos que o núcleo do sistema regional pôs em 
movimento para preservar seu espaço tradicional: o monopólio e a feble. 
Enfim, se bem seja certo que se produziu um movimento centrífugo em 
detrimento da economia regional como um todo, também o é o fato de que 
alguns polos se beneficiaram individualmente, enquanto outros sofreram 
processos de pauperização acentuada. 

Existem, pois, suficientes indícios para se pensar que o 
protecionismo alto-peruano (1830-1870) teve um marco de referência que 
transcendia o âmbito jurídico da nação, ao ponto que sua racionalidade só 
se torna patente ao situá-lo no contexto do espaço econômico regional. As 
interpretações sobre o protecionismo da época, por não superarem os 
limites da “história nacional”, acabaram reduzindo-o ora a um programa das 
forças sociais interessadas no desenvolvimento autônomo do país, ora a 
uma assincronia ideológica característica das situações de dependência ou, 
finalmente, assimilando-o em suas motivações mais profundas à doutrina 
contrária: o livre-cambismo. Como já vimos, o protecionismo alto-peruano, 
se bem se manifeste formalmente como a política de um governo nacional, 
de fato orienta-se a impulsionar e resguardar a dinâmica do velho sistema 
regional.17 E é, precisamente, nesta patente contradição onde devemos 
buscar a razão final de seu fracasso. Em suma, os fenômenos de articulação 

                                                 
16 Reflexiones, op. cit., p. 7. 
17 As diversas tentativas de unificação do Peru e Bolívia deveriam ser estudadas também 
sobre o pano de fundo do espaço econômico regional e não somente, como tem sido feito até 
agora, em razão de possíveis motivações geopolíticas, histórico-culturais ou caudilhistas. 
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do sistema regional com a dinâmica econômica gerada pelo livre comércio 
não foram analisados até hoje, o que deu lugar a leituras deficientes ou 
parcialmente equivocadas dos acontecimentos políticos nacionais. A 
natureza das lutas entre as províncias internas e as do litoral que marcam as 
primeiras décadas da história argentina, por exemplo, não pode ser bem 
entendida se não se incluem no marco explicativo os vínculos existentes 
entre o norte argentino e o núcleo regional alto-peruano.18 O panorama 
político, considerado desde este ângulo, mostra-se menos desconcertante e 
sujeito a uma ordem de coisas que não depende tanto do temperamento 
instável dos caciques locais nem da vontade implacável dos caudilhos de 
projeção nacional.  

Conclusões 

Quando o Estado-nação constitui-se no marco obrigatório da análise, 
a compreensão da chamada “fase da anarquia” sofre distorções derivadas de 
algumas ideias implícitas na teoria elaborada em torno da formação 
histórica do Estado nacional nos países da América Latina. Estamos 
referindo-nos, por um lado, ao alto grau de correlação que com frequência 
se estabelece entre a consolidação do modo de produção capitalista no 
período das oligarquias exportadoras e o processo de unificação política do 
Estado. Detrás desta colocação o capitalismo e seu corolário político — o 
Estado nacional — aparecem dotados de uma racionalidade superior.  

O estudo retrospectivo do período protecionista (1830-1870) — no 
qual o Estado-nação tem uma existência por demais precária — realizado 
desde essa perspectiva acaba sendo caracterizado negativamente pela 
ausência dos elementos que se supõe configurarem a ideia de Estado 
nacional maduro: integração econômica, coesão social e unidade política. 
Incapaz de captar a racionalidade do espaço regional, tal compreensão 
descobre uma economia “nacional” desarticulada sobre a qual monta-se 
um quadro político marcado pela presença de núcleos de poder local mais 
ou menos fechados em luta pelo controle do governo, o qual, quando 
governa, não representa senão a vontade de uns poucos e exerce uma 

                                                 
18 Vale a pena mencionar neste contexto que o ponto de vista proposto não obscurece o 
marco teórico no qual se situa o debate relativo à articulação de modos de produção senão 
que, pelo contrário, acrescenta a ele um campo fértil de aplicação prática. 
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autoridade que se esgota física e institucionalmente no âmbito onde o 
caudilho de plantão estabelece seus domínios. 

O período oligárquico, ao contrário, caracteriza-se pela configuração 
de processos políticos e econômicos de tendência unificadora que, mesmo 
sendo de natureza muito relativa, contrastam com a paisagem atomizada da 
fase “anárquica”. A maior integração da economia ao mercado internacional, 
o fluxo considerável de inversões e o desenvolvimento das ferrovias 
provocam a modernização do setor produtivo estratégico. A expansão das 
exportações desata, então, uma série de efeitos em cadeia, catalisando um 
processo de rápido crescimento econômico. As consequências políticas 
traduzem-se na consolidação de um Estado centralizante comparativamente 
maior. Esta situação evidencia-se pelo aparecimento de fenômenos tais 
como: a) supressão ou redução dos conflitos locais e instauração de uma 
ordem política relativamente estável; b) a capacidade que a oligarquia 
exportadora manifesta de subordinar o conjunto das atividades econômicas 
a seus interesses elaborando políticas de clara filiação classista. 

As investigações realizadas sobre o período de auge da prata 
boliviana (1870-1900) revelam elementos que não se ajustam à situação 
descrita e sugerem o esboço de um quadro diferente.19 Em primeiro lugar 
vale a pena relembrar que o tremendo aumento da quantidade de marcos de 
prata produzidos entre 1870 e 1895 deveu-se sobretudo à extraordinária 
riqueza dos minerais explorados e à construção de uma ferrovia do litoral 
que possibilitou a comercialização de grandes massas de mineral bruto. Se 
bem seja certo que a expansão das exportações descansou sobre uma 
relativa modernização do setor minerador, a mesma se limitou à fase 
extrativa e não afetou a indústria de refino, que decaiu sensivelmente neste 
período. Esta especialização da atividade mineira acabou rompendo a 
integração do complexo mina/estabelecimento de beneficiamento. 

Por outro lado, o crescimento comercial desta fase restringe-se, em 
grande medida, ao intercâmbio realizado entre os distritos mineiros e os 
portos de exportação, compreendendo um espaço social muito mais 

                                                 
19 O período do auge argentífero na Bolívia caracteriza-se pelos seguintes elementos: 1) fim 
do monopólio que o Estado tinha sobre as pastas e minerais de prata e que agora passam a 
ser comercializadas a preços de mercado; 2) investimentos de capital nacional e estrangeiro 
na mineração; 3) crescimento acelerado da produção e 4) queda do preço internacional da 
prata. 
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reduzido que o integrado pela circulação da prata-moeda no período 
protecionista. É interessante notar, neste contexto, que a emissão de moeda 
entre 1873 e 1900 diminuiu ou manteve-se estacionária e não acompanhou 
o grande aumento das exportações de prata precisamente numa época na 
qual a quantidade de papel-moeda lançada pelo Banco Nacional e outros 
bancos menores foi muito reduzida. Documentos desse período referem-se 
constantemente à falta de circulante. Sem dúvida, a escassez de moeda 
reflete, a nível mais profundo, a nova forma de articulação da economia 
mineira ao mercado internacional que fortalece o circuito mina/porto de 
exportação e, a médio prazo, provoca a desintegração do espaço regional 
(Apêndice 2). 

No plano político o poder ficou realmente concentrado em mãos da 
oligarquia mineira, porém seu real exercício limitou-se a um âmbito muito 
reduzido. Se bem que as políticas governamentais do período resumam com 
bastante fidelidade o conteúdo de classe que as anima, estabelecendo uma 
coincidência perfeita entre os interesses da oligarquia mineira e os do 
Estado, por outro revelam um alcance de tal forma específico que a “coisa 
pública” parece ser, de fato, a prolongação dos negócios particulares de um 
pequeno grupo de nacionais e estrangeiros. 

Em resumo, o conhecimento, ainda superficial, do período 
oligárquico deixa-nos a forte impressão de um Estado pouco unificado, 
distante cada vez mais do país rural e com uma presença administrativa, 
jurídica e militar restrita a um espaço social e geográfico consideravelmente 
menor do que aquele sobre o qual se projetou o Estado na fase 
protecionista. 
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Apêndice 1: 

Cunhagem de “pesos fuertes y febles” 
Ano Pesos fuertes Pesos febles 
1830 1.583.082 206.218 
1831 1.678.750 211.242 
1832 1.555.049 306.909 
1833 1.640.000 313.981 
1834 1.642.400 309.400 
1835 1.471.069 509.090 
1836 1.664.129 303.186 
1837 1.768.510 301.563 
1838 1.565.496 492.005 
1839 1.887.850 466.905 
1840 2.086.172 514.335 
1841 1.396.550 917.456 
1842 1.255.705 1.166.531 
1843 1.126.428 1.001.963 
1844 921.204 1.094.341 
1845 1.620.516 299.395 
1846 1.043.842 863.744 
1847 586.270 1.316.599 
1848 504.210 1.055.089 
1849 671.074 947.270 
1850 771.671 1.284.224 
1851 885.092 1.416.192 
1852 499.851 1.990.061 
1853 95.930 2.594.599 
1854 49.384 2.396.600 
1855 63.401 2.345.246 
1856 26.944 2.634.077 
1857 3.458 2.634.550 
1858 23.547 2.378.743 
1859 68.701 1.575.919 

Fonte: Anônimo, Reflecciones econômicas sobre la moneda feble 
(Sucre: Tipografia de Pedro España, s/d), pp. 20-21. 
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Apêndice 2 

Prata cunhada na Casa de La Moneda de Potosí 
Ano Pesos Ano Pesos 
1865 1.771.639 1883 1.987.000 
1866 2.043.076 1844 1.079.084 
1867 2.569.165 1855 1.289.410 
1868 2.738.447 1886 1.091.537 
1869 1.903.516 1887 1.748.112 
1870 1.239.604 1888 1.452.276 
1871 1.718.221 1889 797.793 
1872 2.308.666 1890 887.390 
1873 1.346.395 1891 1.473.048 
1874 – 1892 1.518.480 
1875 797.000 1893 1.678.320 
1876 970.879 1894 1.286.371 
1877 1.304.476 1895 1.744.210 
1878 1.471.500 1896 1.508.087 
1879 2.041.131 1897 1.189.282 
1880 2.107.500 1898 1.369.135 
1881 1.897.000 1899 1.839.442 
1882 1.987.000 1900 1.881.024 

Fontes: Anônimo, Reflecciones econômicas sobre la moneda (Sucre: 
Tipografia de Pedro España, n.d.), pp. 20-21; Tribunal Nacional de 

Cuentas, Informe (Sucre: Imprenta Boliviana, 1888), pp. 26; Sinópsis 

Estadística y Geográfica de la República de Bolívia (La Paz: Taller 
Tipog´rafico de J.M. Gamarra, 1903), II, p. 33. 
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A ANTROPOLOGIA DA PRODUÇÃO DE PLANTATION
1
 
2 

Sidney Mint
 3
 

Em uma obra ainda não devidamente apreciada mesmo entre seus 
admiradores, a economista canadense Ida Greaves (1935), há quase meio 
século, estabeleceu um útil contraste entre a produção camponesa e a 
produção de plantation. Seus comentários iniciais trazem também uma 
sugestão importante para os estudiosos da sociologia da produção moderna de 
mercadorias agrícolas, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais. 

“... (Se) a plantation é uma forma histórica de produção”, escreve 
ela, “a produção camponesa pode muito bem ser considerada uma 
forma pré-histórica, e o produtor agrícola é de importância primária 
no processo de capitalização que vem transformando a economia 
primitiva” (1935: 13). 

Para examinar o aspecto cultural da produção de plantation — ou 
seja, para buscar uma antropologia da plantation — a afirmação de Greaves 
é um bom ponto de partida. Várias formas de adaptação camponesa são 
quase concomitantes com o surgimento do Estado (Wolf 1966); mas a 
plantation é quase concomitante à emergência do capitalismo mercantil e, 
com ele, da economia mundial.4 Sabe-se que desde o final do século IX 
existiam grandes propriedades equipadas, pelo menos parcialmente, com 
trabalho escravo, produzindo açúcar para exportação (Benveniste 1970, 
Galloway 1977, Watson 1974). Mas, por várias razões, o estabelecimento 
de plantations espanholas e portuguesas nas ilhas atlânticas no final do 
século XV (Greenfield 1979, Malowist 1969), a partir das quais surgiriam 

                                                 
1 Preparado para o Seminário de Estudos Comparados da Política do Setor de Exportação na 
América Latina, CEBRAP, São Paulo, março de 1982. 
2 Este artigo foi traduzido por Denise Botman. 
3 Sidney Mintz pertence à John Hopkins University. 
4 Aqui não tento definir a plantation. Como se sabe, existe uma longa história dessas 
tentativas (Mintz 1951, Wolf e Mintz 1957, Courtenay 1965. Foster e Creyke 1968, 
Beckford 1972, Hagelberg 1974), sem muita concordância mútua. Ao invés de mergulhar 
novamente nessa controvérsia, apresentarei as características partilhadas pelos 
empreendimentos que aqui me preocupam, deixando a outros mais capacitados que eu a 
tarefa de decidir se tais empreendimentos são ou não são plantations: propriedades com mais 
de 100 hectares, usando trabalho assalariado para a produção de uma ou duas mercadorias 
agrícolas para exportação ultramarina. Deixo em aberto a questão crítica se os 
arrendamentos deveriam estar incluídos nessa caracterização. 




