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AS TEcNICAS ARTESANAIS NA OBRA DE 
AUGUSTE DE SAINT-HIlAIRE* 

(Resumo) 

ANTaNIO E. MUNIZ BARRETO 

Facutdaàe ds Ecanonrla " Adnlniatração da 
Univel'8idads de são Paulo 

o Brasil da segunda decada do seculo XIX apresentava estrutura 
econômica semelhante aos longos anos em que foi colônia portuguesa. 
ou seja. monocultora. escravocrata. latifundiãria e voltada para o 
comercio exterior. com alto coeficiente de importações de manufatu
ras europeias. comercializadas por Portugal e contrabandeadas por 
outros palses em especial os britânicos. 

ApÕs a descoberta do ouro na região das Gerais. e também como 
conseqDência da atividade açucareira no litoral nordestino. houve 
deslocamento da população para o hintertand. mais rico em oportuni
dades lucrativas; desta forma. a partir de fins do seculo XVII des
locou-se o eixo econômico da irea nordestina para a região central. 
Uma das conseqDências desta mudança redundou no crescimento do mer
cado interno. necessitado de manufaturas. Desta forma surgiu nas 
regiões mais ricas do Brasil. produção artesanal. em geral nas ireas 
urbanas para satisfazer as necessidades crescentes desta população. 

Após 1808. e com a Abertura dos Portos ao comercio britânico •• 
produção artesanal brasileira sofreu os efeitos d. concorrência de 
manufaturas padronizadas de melhor qualidade e preços mais acessl
veis; porém. entre 1816 e 1822. marco cronológico dos relatos de 
Saint-Hilaire. ainda existiu relevante produção artesanal a utili
zar tecnologia simples comparada com a prevalecente em palses avan
çados na sua produção manufatureira. 

Observa-se nos relatos de Saint-Hilaire a predominância da p~ 
dução artesanal nas regiões mais afastadas do litoral ou aquelas de 
acesso mais diflcil pela deficiência dos meios de comunicação.O n~ 
so trabalho apresenta a tecnologia utilizada na produção artesanal 

(*) Comunicação apresentada na 2a. Sessão de Estudos. Equipe 8. no 
dia 19 de Julho de 1977 (lj:;t;a da R~). 
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INTERVENÇOES 

00 Profo Amaury Vasconcetos (Universidade da Paraíba) 

Indaga: 

"Por que nao foi citada a técnica do fabrico do açú
car?" 

* 
* * 

00 Profo Jaciro Campante Patrtcio (UNESP - Marília) 

"Indaga do Autor da comunicação se o viajante euro

peu oferece substdios sobre o kno~ ho~ técnico. isto 
é. se precisa a diferença entre aquetas de procedên

cia pré-cotombianas e aquetas de procedência euro
péia". 

* 
* * 

RESPOSTAS DO PROF o ANT~NIO EMILIO MUNIZ BARRETO 

Ao Profo Amaury Vasconcelos 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977


	ÍNDICE
	BARRETO, Antônio E. Muniz. As técnicas artesanais na obra de Auguste de Saint-Hilaire. In: SIMPÓSIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA, 9., 1977, Florianópolis. Anais do IX Simpósio Nacional da Associação dos Professores Universitários de História. O homem e a técnica. São Paulo: [ANPUH], 1979. v. 2, p. 431-433. Resumo.
	INTERVENÇÃO/DEBATE
	Intervenções
	PATRÍCIO, Jaciro Campante. As técnicas artesanais na obra de Auguste de Saint-Hilaire. In: SIMPÓSIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA, 9., 1977, Florianópolis. Anais do IX Simpósio Nacional da Associação dos Professores Universitários de História. O homem e a técnica. São Paulo: [ANPUH], 1979. v. 2, p. 433. Intervenção do simposista.
	VASCONCELOS, Amaury. As técnicas artesanais na obra de Auguste de Saint-Hilaire. In: SIMPÓSIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA, 9., 1977, Florianópolis. Anais do IX Simpósio Nacional da Associação dos Professores Universitários de História. O homem e a técnica. São Paulo: [ANPUH], 1979. v. 2, p. 433. Intervenção do simposista.






