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A IDADE D/OURO DO BRASIL E A OIVULGAÇAO TECNOLOGICA(*)(**) 

MARIA BEATRIZ NIZZA DA SILVA 

Da FaauZdade de FiZosofia,Le 
tras e Ciênaias Humanas da 
Universidade de 550 Paulo. 

o fato de ser hoje impossivel reconstituir a serie ~~ 
pleta da primeira gazeta da Bahia (e segunda do Brasil) , 
não significa que os 926 numeros localizados na Bibliote
ca Nacional de Lisboa, no Instituto Histõrico e Geográfi
co Brasileiro e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 
assim como no Arquivo Publico e no Instituto Geográfico e 
Histórico da Bahia, deixem de constituir uma importante 
documentação para os anos que antecederam a Independência, 
nomeadamente no que se refere ãs inovações tecnicas, emb~ 
ra a publicação periõdica que então se denominava gazeta 
fosse de caricter mais noticioso do que de divulgação cul 
tural. 

Seria mais natural encontrar referências aos inventos 
tecnicos num jornal do que numa gazeta. pois desde o secu 
lo XVIII Voltaire acentuava. no seu artigo Gaaette da En

cyaZopédie, que o primeiro tipo de periodismo se caracte
rizava por ser tambem literãrio e cientifico. enquanto o 
segundo procurava principalmente dar noticias e transcre
ver papeis publicos. Esta mesma distinção ê assinalada p! 
lo redator da Idade d'Ouro num artigo intitulado" Refle-

(*lComunlcaçao apresentada na 2a.Sessão de Estudos L Equi-
pe D, no dia 19 de Julho de 1977 (Nota da Redaçao) 

(**)A coleta do material necessário a este estudo foi tor 
nada possTvel graças ao auxTlio concedido pela Funda~ 
ção de Amparo à Pesquisa do Estado de são Paulo em 
1976,que permItiu a consulta e a reprodução dos exem
plares da Idade d'Oure do BrasiZ 
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xões sobre as gazetas" e publicado num numero de 1813: "O 

público confunde as folhas periódicas designando-as, ora 

Com o titulo de gazetas, ora com o de jornais, mas o no

me de gazeta, segundo a sua origem, convém com mais pro

priedade aos papéis, que publicam os documentos do gover

no; e o de jornais aos que publicam indistintamente noti

cias nacionais e estrangeiras, e artigos literários". 

De qualquer modo, o conde dos Arcos, então governador 
da Capitania da Bahia, ao redigir as normas a que devia 
obedecer o gazeteiro, aconselhava que, quando escasseas
sem as noticias politicas, se mencionassem no periódico 
quaisquer descobertas uteis, principalmente nas Artes. E 
o Prospecto da gazeta levava em conta esta diretiva: "O 

constitutivo da nossa Idade d'Ouro há de ter a exposição 

dos escritos ministeriais, e económicos, as noticias do 

tempo presente assim nacionais, como estrangeiPQs, desta 

cidade, e de todas as mais deste continente. O Comércio 

assim nacional, como estrangeiro, merece uma particular ~ 

tenção; e todo o invento útil nas Ciências, nas Artes,nas 

Manufaturas, etc. há de obter a merecida recomendação.l~ 

go que as pessoas efetivamente zelosas do melhoramento 

do pais tiverem a bondade de no-lo comunicar em prol co

mum". 

o redator colhia as suas informações sobre inventos ~ 
teis em duas fontes principais: de um lado as cartas en
viadas pelos leitores, principalmente por aqueles que vi
viam fora da cidade e gostavam de falar dos melhoramentos 
introduzidos nos seus engenhos, e as memórias (mais raras) 
esc~itas por algum inventor; de outro lado os periódicos 
estrangeiros, ou mesmo nacionais, como a Gazeta do Rio de 

Janeiro. 

Quanto ao tipo de inovações divulgadas, temos em pr! 
meiro lugar a própria inovação agricola. O redator comen
tala do seguinte modo o relato feito pelo Coronel Manuel 
de lima Pereira, senhor de vãrios engenhos de açucar nos 
termos das vilas de Cachoeira 
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ra vir de Minas uma cana ·de extraordinária grandeza" em 
1811 e que um ano depois se apressara a comunicar os re
sultados obtidos: wSendo a Agricultura o único manancial 

da riqueza deste pats, nós não perde~os ocasião de olhar 

para este vasto objeto, e de estimularmos os nossos com

patriotas para se esmerarem na perfei~ão deste ramo, que 

ainda está um pouco murcho neste terreno, comparativamen

te a outros sttios da América SetentPional. Para este fim 

fazemos saber ao público, que recebemos uma carta de Ma

nuel de Lima Pereira, Coronel do Regimento de Cavalaria da 

Cachoeira, e proprietário de engenhos no Iguape, na qual 

nos certifica, de que a plantação de canas de Caiena, man 

dadas vir por ele de Minas, tem correspondido ao que de

las se esperava, e dizia não só do rendimento, como da 

qualidade do açúcar. Cada carro, diz ele, dá mais de um 

pão de a~úcar,a maior parte branco, com o peso de três ar 

robas, e vinte e quatro libras. 'ós temos à ~ão algumas~ 
mórias francesas sobre esta prodigios~ cana; e pretende -

mos fazer dela uma e~attssima análise, mas espera~os que 

o Coronel José Diogo Gomes Ferrão Castelbranco nos remet~ 

com toda a observação, e miudeza de que ele é capaz, uma 

memória das vantagens, que ele tem áeacoberto na tal can~ 

da qual sabemos, que ele fez uma grar.de parte da sua sa

fra. A natureza deu a este homem toda a filosofia campes

tre; ele não perdoa a natureza nada do que lhe pode apa

nhar; e "um saber de e~eriências feito· o tem constitui

do na classe dos primeiros lavradores, que nos podem ins

truir na grande ciência da Agricult~ra· (18l2, nQ 81). 

O gazeteiro,portanto,não se limitava a divulgar este 
·saber de experiências feito· e ele próprio procurava ler 
sobre o assunto. Assim, quando o Coronel José Oiogo Gomes 
Ferrio Castelbranco lhe comunicou as suas observações, já 

ele tinha feito algumas leituras, certamente na Livraria 
Pública da Bahia, pois do seu catálogo constam umas Memoi 

res de l'Institut 'atio~aI des Scisncss et des Arts por 
ele referidas. Além de consultar obras sobre a plantação 
da cana de Caiena nas Antilhas. escreve um 
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sobre a cana de Batãvia, recentemente transplantada para 
a Am~rica Setentrional: "Elas amadurecem com rapidez in

crivel~ mesmo com pouca cultura~ e dizem algumas Memórias, 

que havendo quem acerte com o verdadeiro modo de as culti 

var ainda mal conhecido, elas serão em tudo preferiveis a 

qualquer outra espécie" (1812, nQ 83). 

A então denominada Economia Rural incluia não apenas 
a Agricultura, mas tamb~m a criação de gado, a fabricação 
de queijo e manteiga, etc. Basta ler a obra mais divulga
da na ~poca, o c~lebre Fazendeiro do Brdsil, de Fr. Jose 
Mariano da Conceição Veloso. Dai o enorme interesse em d1 
vulgar tudo o que pudesse contribuir para a melhoria dos 
pastos, e conseqOentemente dos gados. O Senado da Câmara 
da vila da Cachoeira recebera do Rio de Janeiro duas se
mentes para pastos (a luzerna e a raygrass) e apressara
se a distribui-las pelos lavradores da região, a fim de 
que as cultivassem e comunicassem os resultados. Logo o 
redator comenta: "Algum conhecimento~ que temos adquiridç 

sobre estas duas espécies de erva nos dá muita esperança 

de melhoramento em nossos pastos se os lavradores se es~; 

rarem a prepará-los como convém para receber aquelas se

mentes. Mas a indiferença com que entre nós se trata tudo 

quanto é novo rã ezceção das modas de vestuário) e uma e! 

pécie de indolência climatéria nos faz suspeitar. de qu P 

os lavradores meteram aquelas sementes no seu museu; ou 

entregaram ã terra com tanta negligência~ e má vontade 

que elas se vingaram deste desprezo com a desfeita de nar 

aparecerem mais aos olhos~ que não as sabem apreciar" . 

(1813, nQ 39). 

o redator não perde uma ocasião de criticar a inercia 
dos lavradores baianos, que. perante a ideia de introdu
zir novas esp~c;es de pasto. certamente responderiam que 
nos seus campos já havia uma grande variedade de capim ••• 
"Mas nós, que temos corrido todo o termo da Cachoeira, e 
observado Os seus campos diremos. que a magrez dos bois e 

dos cavaZos. que por lá vimos, 
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prova a esterilidade dos pastos. Os lavradores ordinaria

mente atiram os gados para as malhadas, que Bstão em des

canso, e que produzem uma confusão de arbustos brauio8 

mais com o intento de as estrumar, do que engordar os ga

dos; apenas entre a mandioca e milho naSCB alguma erPa 

melhor, aonde não podem entrar os gados, e daqui acontece 

não haver caualo gordo senão tratado a muito custo em uma 

cavalarice. Parece pois, que é do seu maior intere •• e a

preciar aquelas sementes, e melhorar os seu. pasto. para 

o bom trato dos boi., e dos caualos, que são os coadjuto

res indispensáveis de todos os trabalhos campestres, dos 

quais nasce a riqueza da nação, e a prosperidade do Esta

do". 

Aos escritos sobre Economia Rural. ou mais especific! 
damente sobre Agricultura. hã a acrescentar os textos re
ferentes aos inventos úteis nas Artes. sobretudo aqueles 
que se destinavam a aperfeiçoar o metodo de fabricar açu
caro Assim foi dada ampla divulgação na Idade d'Ouro do 

Brasil aos trabalhos de Manuel Jacinto de Sampaio e Melo, 
que chegou mesmo a ter um 1 ivro impresso na ti pografia ba.!. 
ana com o título Nouo método de fazer o açwcar ou reforma 

geral econômica dos engenhos do Brasil em utilidade part! 

cular e pública (1816). Este autor era bacharel em leis. 
graduado em Artes. ex-Professor Regio de Filosofia e se
nhor de engenho na vila da Cachoeira. Desde 1812,a gazeta 
referia os seus inventos. que eram minuciosamente descri
tos para elucidação dos leitores: "Manuel Jacinto de Sam

paio e Melo tem continuado as suas meditações, e erperiê~ 

cias relatiuas aos Bngenhos de fabricar açúcar; ultimame~ 

te descobriu um nouo acréscimo à fornalha do bagaço, para 

cozer igualmente com lenhas uerdes, miúdas, ou grossas, o 

qual se acha já ezecutado no Engenho da Pilosofia, B no 

do Capitão ManuBl ViBira Tosta, pelos mestres Prancisco 

Joaquim, e Prancisco dB Paula. Consiste em fazBr segundo 

cinzeiro depois do primeiro, com quatro criuos separad08 

dele, por um frontal dobrado, e a porta para um 
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da fornalha: esta lhe se~e de registo; estando aberta c~ 

ze bem com lenhas de toda a qualidade; para cozer com ba

gaço, fecha-se exatamente. Todas as fornalhas, que têm 5, 

6, ou ? crivos, e boeiroa altos, cozem com lenha verde, e 

bagaço; mas cozendo bem com lenha, cozem mal com bagaço , 

ou se gasta mais do dob~D, que é o que não serve. Agora em 

uma só fornalha temos d~s, abre-se a porta para lenha , 

fecha-se para bagaço. N~D preciso, antes é supérfluo, dar 

as razões flsicas do diwerso efeito". (1812, n9 77). 

O fato de a noticia do invento ser dada de maneira ob 
jetiva num numero da ga'zeta não significa que o redator 
deixe de redigir o seu c~mentário, enaltecendo a descober 
ta desse acrescimo ã fornalha de bagaço. que permitia ex
trair de qualquer tipo de lenha, mesmo miúda e verde, a
quele grau de calor que era necessário para o processo do 
açucaro E mais uma vez acentua que a abundãncia ê freque~ 
temente inimiga do espi .. ito inventivo: "A quantidade de 

lenha, de que abunda eate pals tem sido causa para que os 

habitantes não estudem o método de a economizar; mas ago

ra, que as matas se vão alongando dos engenhos, à medida 

dos roçados, é preciso estudar este ramo de Flsica, que 

nos palses do norte te~ feito grandes progressos mesmo 

nos fogos das cozinhas. Todos sabem, que na Inglaterra u

ma pequena porção de l~ha, ou de carvão prepara um gran

de banquete, e ao mesmo tempo aquenta uma pipa de auua, 

porque é tal o artiflc~ do fogão, que não se desperdiça 

nele o menor grau de calor. Se a abundância tem sido cau

sa da nossa preguiça, principie a necessidade a ser causa 

da nossa indústria. As lenhas têm subido muito de 

desde 20 anos a esta p~te; e se nós não imitarmos a in

dústria dos habitantes da Jamaica, Martinica, o nosso aç~ 

car não poderá concorre,r em preço com os deles na Europa-

( 181 2. n9 78). 

Outro inventor foi Jose Gonçalves da Rocha Vasconcelos 
Monte Negro. morador no Engenho Jacaranga, que eM outubro 
de 1818 divulgou na Idade d'Ouro 

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



1123 

gem dos engenhos com agua salgada, tanto no fluxo como no 
refluxo da mare, sendo a ãgua sorvida por bombas de cont! 
nuo movimento. O plano deste invento estava ainda sob a 
forma de rascunho, mas o inventor deixava que o vissem e 

copiassem, prestando-se a fornecer todos os esclarecimen
tos. Pouco tempo depois, porem, a gazeta ocupava todo um 
suplemento extraordinãrio com a transcrição deste plano 
que se intitulava: "Dovo modo de moerem os engenhos de ~ 

da de água sal~ada, 8e~ serem à custa de tanto sangue, p! 
lo modo mais econômico posstvel; porque vêm os proprietá

rios a poupar 8 escravos, a que chama tangedores, e a fo~ 

ça cavalar, e seguramente 100 tarefas de terra em que pa! 

tam os ditos cavalos, que por esta forma vem a crescer o 

engenho para a sua força local, pelo aumento daqueles es

cravos, e das ditas 100 tarefas de terra, e por esta ra

zao podem fazer anualnente muito mais plantação; porque 

nao só lhe acresce os ditos 8 escravos, mas também aque

les, que pelo inverno alimpavam aquele pasto, e faziam a

quelas cercas". (1818. Suplemente ao nQ 99). 

Embora todos estes i~ventos referentes aos engenhos~ 
açúcar tivessem a melhor acolhida na gazeta, a ênfase ma
ior e dada àquil0 que aparecia como a ultima e mais sofis 
ticada invenção: a mãquina a vapor. Em 1813, entusiasmado 
pelos relatos da imprensa inglesa, o redator escrevia: 
"Consta pelos periódicos ingleses, que a perfeição das ma 

quinas tem chegado a tal ponto na Inglaterra, que os ofi

ciais das fábricas não têm em que se empregarem, porque o 

artiftcio dispensa a força dos braços. Isto, que em um 

pats muito povoado pode causar um mal momentâneo, era uma 

cousa vinda do céu para um pats despovoado como o Brasil. 

Nós já temos em outras folhas estimulado a curiosidade~ 

leitores com estas nottcias para ver se eles se deliberam 

a mandar vir da Inglaterra uma máquina de vapor, que se

ria de granJe utilidade para os engenhos, e dispensaria 

um grande número de escravos; porém parece-nos. que nem a 
alavanca de Arquimedes seria capaz de mover a nossa inér

cia a este respeito" (1813. nQ 20). 
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Com informações que lhe foram transmitidas posterior
mente, viu-se o gazeteiro obrigado a moderar os seus ata
ques à inercia dos senhores de engenho e a divulgar e e
naltecer o esp;rito empreendedor de dois deles: Felisberto 
Caldeira Brant Pontes e Pedro Antônio Cardoso. Estes ti
nham-se associado em 1810 para encomendar à firma inglesa 
Walsh & Solton uma oomba de vapor aplicável aos engenhos 
de- açucar e semelhante às que se usavam nas colônias in -
glesas. Se era fãcil comprar a mãquina (bastava uma espe
ra de 6 meses), jã não o era conseguir alguem que se dis
pusesse a vir ao Brasil montá-la e ensinar o seu funciona 
mento, o que era indispensável para evitar-que se quebra! 
se nas mãos de quem o igno,'ava. Dada esta resposta dos f~ 

bricantes ingleses, os dois senhores de engenho decidiram 
sustar a encomenda ate que houvesse alguem para acompanhar 
a máquina, oferecendo 540$000 por este trabalho. Como ni! 
guem aceitasse a oferta, o Coronel Pedro Antônio Cardoso 
resolveu-se a comprar a máquina assim mesmo, preferindo 
perder três contos de reis a demorar por mais tempo a ex
periência que tio bons resultados dera nas Antilhas. Co
menta o redator: "Estes fatos provam. que antes das nos

sas advertências. tem havido alguns patriotas. que tentam 

o melhoramento deste pats, e que o tem conseguido em al

guns respeitos. Mas para justificar a nossa proposição 

que nem a alavanca de Arquimedes poderia mover a nossa i

nércia'. basta dizer-se. que apenas 8 proprietários de en 

genho têm ido a Itaparica ver o estabelecimento do menci~ 

nado Coronel Pedro Antônio Cardoso; e só nos consta por ~ 

ra, que o Comendador Pedro Rodrigues Bandeira, e o Coro

nel José Diogo Gomes Ferrão Castelbranco tenham melhorado 

as suas fábricas tanto em fornalhas. como em destilações" 

(1813, nQ 24). 

Embora a encomenda da máquina a vapor para o engenho 
do Coronel Pedro Antônio Cardoso tenha sido feita em 1812, 
sõ em 1815 a Idade d'Ouro noticiou a sua inauguração sol! 
ne na ilha de Itaparica, precedida por um jantar esp1êndi 
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do oferecido pelo governador em seu palãcio para comemo
rar um acontecimento tão notável na história da Agricult~ 
ra no Bra~i1. O gazeteiro descreveu as vantagens da mãqu! 
na nos seguintes termos: "Bem desejávamos nós fazer uma 

descrição exata desta máquina para entreter a curiosidade 

dos que amam os mistérios da Mecânica; e para mostrarmos 

a que ponto tem subido a Filosofia dos modernos nas suas 

aplicações: a máquina porém (ainda que muito singela nos 

seus resultados) é contudo bastantemente complicada para 

se deixar entender em um só dia; além disso notamos, que 

grande parte do seu artificio é subterrâneo: deixando po~ 

tanto as causas, conte~plemos os efeitos, que vimos, e 

que tratamos. 

A força da máquina no último processo das moendas cor 

responde à força do meZhor engenho de água, que tiver uma 

boa levada de rio; e isto apesar de serem as rodas de 

bronze, grossas e pesadtssimas. Os cilindros da moenda es 

tão em posição horizontal; e no espaço de vinte e quatro 

horas dão caldo para quarenta e oito, até cinquenta paes 

de açúcar. A despesa da lenha, que conserva o vapor da má 

quina por todo este espaço não excede nunca a dous carro& 

Daqui fica evidente, que a safra do melhor engenho, 

que ordinariamente gasta seis meses, por este método se 

abrevia em dous, ficando por consequência o resto do tem

po livre para plantação, limpa de cana, e outros traba

lhos, que ordinariamente nao se fazem por falta de tempo, 

e de braços" (1815. nQ 25). 

A máquina a vapor poupava 8 escravos tangedores e oi 
tenta cavalos. que às vezes morriam todos em um inverno.e 
os grandes pastos destinados ao seu sustento. que ocupa
vam em geral a terça parte das terras e podiam ser conver 
tidos em canaviais. con a vantagem de ficarem vizinhos ao 
engenho. Prevendo as Objeções dos senhores de engenho mais 
conservadores perante as inovações técnicas. o redator da 
gazeta tem o cuidado de acentuar: "A máquina posta em mo

vimento não é sujeita (c~mo alguns cuidam só por sua 
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ginação) a nenhum incidente nascido do descuido dos ne

gros. Se o negro, que de quando em quando nutre com lenha 

a fornalha, tiver o descuido da Vestal; o único mal, que 

dai resulta é parar a moenda; como porém esta parada é 
gradual, é logo pressentida por quem ministra as canas, e 

grita ao negro da fornalha para que aumente o fogo. Também 

é terror pânico supor, que a máquina é tão frágil como um 

relógio, que carece andar sempre nas mãos do relojoeiro. 

As suas peças são sumamente robustas, e conservam-se admi 

ravelmente com alguma unção de azeite. Verdade é, que al

gumas peças da máquina são suscetiveis (como todas as co~ 

sas da vida) de algum desmancho; e mesmo é muito possivel 

no fim de duas, ou três safras quebrar-se uma lâmina, um 

tubo, ou uma váZvula; mas isto te~ fácil remédio, o qual 

consiste em deter aqui a custa de alguns sacrificios o in 

gZês, que se acha no engenho do Coronel de Itaparica;pois 

que ele é perito em coar ferro, e fazer qualquer das pe

ças em questão. A residência deste maquinista na Bahia s~ 

rá de incalculável interesse; e~e atrairá facilmente ou

tros da mesma profissão, e em breve teremos aqui quem fa

brique a máquina, e quem a conserte~ desvanecendo-se por 

este modo qualquer receio dos sobreditos perigos. Enfim t~ 

das as cousas são fáceis quando se desejam com eficácia. 

Na América inglesa havia o mesmo receio; e se a máquina 

lá se propagou tão depressa, por que não há de suceder o 

mesmo no Brasil?n (1815, n9 25). 

O otimismo do redator da gazeta não encontrou confir
mação nos fatos: o problema da introdução de mãquinas im
portadas da Inglaterra sempre foi o seu bom funcionamento 
e a sua manutenção. Quem sabia lidar com elas guardava s! 
gredo para se tornar necessãrio e exigir bons contratos 
de trabalho e jamais os ·maquinistas· ingleses se mostra
ram interessados em divulgar o seu saber tecnológico. As
sim não nos causa espanto que o Coronel Pedro Antônio Car 
doso tenha posto ã venda, passado pouco mais de um ano, 
uma máquina a vapor para engenho de açucar ••• 
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Con os mesmos proble~as se deparou Felisberto Caldei
ra Brant ao tentar introduzir na Bahia a navegação a va
por. A Idade d'Ouro noticiou em dezembro de 1818 que. por 
decreto de 3 de agosto daquele ano. o rei concedera ao M! 
rechal de Campo Felisberto Caldeira Brant, ao Comendador 
Pedro Rodrigues Bandeira e ao Capitão-mor Manuel Bento de 
Sousa Guimarães o privilegio exclusivo de só eles pOderem 
por prazo de 14 anos, ter barcos a vapor nos rios e cos
tas da Bahia, com a condição expressa de introduzirem o 
primeiro barco em 1819. Era então grande o interesse pela 
navegação a vapor. como podemos ver por esta noticia 
gazeta: nos bar~os a vapor são já tão ordinários ao norte 

da Europa~ que já se não fabricam barcos de outra espécie 

para a navegação dos rios. Os senhores Bernard e Companma 

são empresários dos barcos de vapor no Danúbio~ e ficavam 

a fazer o primeiro ensaio da sua empresa. Os rios do Re

côncavo desta cidade são todos bordados de altos morros, 

que abafam os ventos às embarcações. e que lhes retardam 

a viagem: a introdução pois dos barcos de vapor será a

qui de incalculável proveito; e segundo os avisos ante

riormente feitos nesta folha temoe de ver esta introdução 

muito brevemente n (1819, n9 4} 

En outubro de 1819 já o barco a vapor navegava na Ba
hia levando apenas 18 horas em viagens que habitualmente 
demoravam 5 dias. O entusiasmo de Caldeira Brant era tal 
nesta epoca que já pensava numa segunda embarcação e mes
mo em empreender a navegação desde o Amazonas ate o Rio 
de Janeiro. Mas pouco tenpo durou a euforia, pOis o in
glês que viera para cuidar do barco só causava problemas 
com as suas eXigências; a própria construção dos barcos a 
deqOados ã máquina a vapor era diflcil, pois os construt~ 
res dos estaleiros da Bahia não entendiam os desenhos vin 
dos da Inglaterra; quando qualquer peça se quebrava, era 
necessário pedir a Londres outra igual e enquanto ela não 
chegava, o barco ficava parado ou andava com peças quebr! 
das, 
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o fato de ser dada a maior ênfase às inovações tecni
cas relacionadas com a produção do açucar e com a navega
ção a vapor, não significa que tivessem passado desperce
bidas outras descobertas, por exemplo "as expepiências f~ 

tas po~ um hábiZ minei~o, tendentes a economiaap a pólvo

~a, indispensáveZ pa~a os usos de extração da pedpa6 e 

outros muitos, suprindo aqueZe fataZ composto com um sim 

pZes tão fáciZ de obter". 

Nas gazetas estrangeiras, o redator da Idade d'Ouro ~ 

lecionava noticias vãrias: sobre o converter, que poderia 
ser de muito proveito para o Brasil ("já que não inventa

mos, imitemos, e busquemos aquiZo que os estrangeipoB in

ventam"); sobre um instrumento ótico denominado tranBfig~ 
rador, inventado na Alemanha, e uma aZavanca hidráuZica • 

inventada em Paris. 

Deste modo, analisando por um lado as informações so
bre "inventos uteis" contidas na primeira gazeta da Ba
hia, e por outro lado os comentãrios do redator e a repe~ 
cussão e aproveitamento qu~ essas descobertas tiveram, o 
historiador pode ter uma visão mais rica e adequada das 
relações entre tradição e inovação. 

* * 
* 

IrlTERVENÇOES 

Da Profa.Mônica Hirst (CPDOC/RJ). 
Pergunta: 

"Nas fontes analisadas são feitas referências is tre~ 
formações sociais de produção na lavoura açucareira? Em 
algum momento se vincula estas transformações is transfor 
mações das relações tecnicas?-

* 
Do Prof.CarZos Roberto A. dos Santos (Universidade Fede

ral do Paraná) 
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gunto: qual a técnica empregada parõ extrair os dados dos 
documentos? Foram, por exemplo, elaboradas fichas visando 
maior sistematização da pesquisa?ft 

* 
Do Prof.José Carlos Sebe Bom Meihy (da USP e da Universi

dade de Taubaté) 
Disse: 

ftCumprimentando a Professora, pergunto: 19} Qual o 
grau de independência da gazeta da Bahia em relação ã o
rientação da Coroa? Se o gazeteiro nada mais fazia do que 
seguir as regras ditadas pelo conde dos Arcos, indaga-se, 
ainda, se houve um espírito ilustrado consciente presidi! 
do ã gazeta. 2Q} Não seriam os avanços tecnicos elabora
dos no Brasil mero fruto das necessidades locais? Pode-se 
falar ~m uma colocação dos inventos brasileiros do tempo 
inseridos no processo ilustrado?ft 

* 
Do Prof.Ibrahim João Elias (FEA-USP) 

Indaga: 

-Havia a consciência de que o processo de produção a
çucareira era continuo, o que implicava em maiores imobi
lizações de capitais e necessariamente em aumento do cre
dito ou da quantidade da moeda?-

* 
Da Profa.Berenice Corsetti (Universidade de Caxias do Sul) 

Pergunta: 

ftQuais as medidas efetivas de apoio prãtico, do gove! 
no da Bahia. no sentido dessa divulgação difundida pela 
comunicadora?-

* * 
* 

RESPOSTAS DA PROFa.MARIA BEATRIZ NIZZA DA SILVA 

Respondeu: 

A profa.Mônica Hirst. 
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"Não há na Idade d'Ouro do BrasiZ quaisquer referên
cias a transformações de relações sociais na lavoura açu
careira. nem qualquer alusão a uma relação entre inovação 
tecnica e grupos sociais. Apenas se acentua que. num pais 
de escassa população como o Brasil. as mãquinas que econo 
.izassem mão-de-obra seriam benvindas". 

* 
AQ Prof.Car~os Roberto A.dos Santos. 

"Para esta comunicação não utilizei nenhuma tecnica 
especial para extrair dos números de Idade d'Ouro do Bra 

.i! as informações que continham sobre os "inventos üteis~ 
Selecionei apenas os textos mais ricos e mais discursivos. 
aqaeles em que aparecia tambem. ao lado da noticia tecno
lógica objetiva. as opiniões do gazeteiro. reveladoras de 
um. mentalidade progressista no que se refere às inovações 
té~.icas. Hã contudo. sobretudo na secção de avisos. mui
ta i.~Grmação fragmentãria que exigirã um tipo especial 
de ficha para a coleta dos dados. Mas ainda não trabalhei 
com esse material". 

Ao Prof.José CarZos Sebe Bom Heihj. 

-Em relação à primeira pergunta. respondo que o gaze
teiro .ão seguia a orientação da Coroa. mas sim a da aut~ 
ridade mais próxima. ou seja. o governador da Bahia.r ce! 
to q.e o redator se norteava pelas normas redigidas pelo 
conde dos Arcos, mas isso não significa que a sua atitude 
não fosse ·ilustrada". pois essas normas revelam precisa
.e.te .ma preocupação com a divulgação cultural. sobretu
do q.~ndo as noticias pollticas escasseassem. Quanto i 
segunda pergunta, respondo afirmativamente: muitos dos i! 
ve~tos referidos e divulgados estavam intimamente ligados 
às necessidades do fabrico do açúcar antilhano no mercado 
europeu. Mas observa-se de uma maneira geral um interesse 
por todo o tipo de inventos que facilitassem o controle 
da natureza pelo homem, que economizassem tempo e mão-de
obra. que poupas$em nos materiais utilizados". 
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Ao prof.Ibrahim João -~ . 
L .. :.as. 

"Não encontrei nada sobre isso na Idade d'Ouro do Bra 

sit" • 

* 
A Profa.Berenice Corsetti. 

·Se bem entendo a sua pergunta, o apoio que recebi p! 
ra a minha pesquisa proveio da Fundação de Amparo ã Pes -
quisa do Estado de são Paulo (FAPESP) e não do governo di 
Bahia· 
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