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Resumo: Este artigo versa sobre a temática do sistema escravista colonial, no qual 
pretendemos analisar a questão da brecha camponesa tendo como base as formulações de Ciro 
Flamarion Cardoso, apontando para o amadurecimento de suas formulações com relação a 
economia própria dos escravos, contidas nos trabalhos produzidos nos anos 80. Iniciaremos 
discutindo a formação econômico-social da América Colonial, para apenas depois, e com base 
nessa discussão, analisarmos a questão da brecha camponesa no sistema escravista. Trata-se 
de uma revisão crítica do tema, mediante análise da bibliografia pertinente. Concluímos que a 
teoria de Ciro Cardoso sobre os modos de produção escravistas coloniais, em linhas gerais 
continua a mesma, já que as modificações em suas análises são pontuais em relação ao 
conjunto de seu pensamento.  O ponto central da evolução do pensamento do autor encontra-
se na afirmação de que o escravo passa a perceber a brecha camponesa e a agir sobre ela, fato 
esse negado nos artigos de 1975. 
 
Palavras-chaves: Historiografia, escravidão, brecha camponesa. 
 

Abstract: This article focusses on the colonial slavery system. We aim at analysing the issue 
of the “Brecha camponesa” (System created to keep and control slavery, with specific 

economic patterns aimed at the slaves) having Ciro Flamarion Cardoso’s formulations as a 
basis so we can relate it to the slaves’ economy, taking into account the recordings of his 
work produced in the 80’s. We will start by discussing the social and economic formation of 
the Colonial America. Then, based on such discussion we will analyze the issue of the 
“Brecha camponesa”. This is a critical approach on the theme through a suitable 
bibliographical analysis. We have come to the conclusion that Ciro Cardoso’s theory on the 
production methods of the colonial slaves, in general, remains quite the same since the 
changes made in his analysis are quite a few in relation to his thought as a whole. The main 
point in the evolution of the author’s thought is where he asserts that the slave comes to 
perceive the “Brecha camponesa” and act upon it. Such fact was denied in the 1975 articles. 
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INTRODUÇÃO 

A partir de meados dos anos 60 e principalmente na década de 70 os historiadores, 

economistas e cientistas sociais passaram a defender que para compreendermos melhor a 

nossa formação econômico-social seria necessário voltar a atenção para o que ocorria dentro 

da colônia brasileira, invertendo portanto a análise, que antes era de “fora para dentro”, 

passou a ser de “dentro para fora”. 

Esta postura, defendida por Ciro Flamarion S. Cardoso, Jacob Gorender, entre 

outros, partia de uma crítica ao modelo explicativo de Caio Prado Júnior, em decorrência 

deste supervalorizar o aspecto exportador de nossa economia.1  

Ciro Cardoso no início dos anos 70 participou ativamente da discussão relativa a 

formação econômico-social da América Colonial, sempre com a preocupação de que seus 

estudos tivessem uma base teórico-metodológica, como também empírica, suficientemente 

elaborada para se poder compreender essa realidade colonial em bases científicas. Criticou 

sempre aqueles autores que adotavam modelos que tinham por base preocupações político-

ideológicas, sem um aprofundamento maior da questão teórica, os quais na grande maioria 

dos casos, nem mesmo se debruçavam sobre os estudos empíricos produzidos sobre as 

diversas colônias americanas. Desta forma, esses autores acabavam por “desenhar” um quadro 

deturpado das sociedades que pretendiam estudar. Neste sentido procurou fazer uma crítica 

aos trabalhos cuja análise estava centrada na esfera da circulação e não na da produção, 

enfatizando os elementos econômicos de ordem interna e discutindo a questão da brecha 

camponesa no sistema escravista. 
 
A PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA DE CIRO CARDOSO 
 

No início dos anos 70 produziu os artigos Severo Martins Pelais y el caracter de 

regime colonial (1975); Sobre los modos de producción coloniais de América (1975) e El 

modo de producción esclavista colonial en América (1975), que em linha gerais, fazem uma 

crítica aos modelos que tinham por base uma análise centrada na esfera da circulação e não na 

produção, destacando a importância de estudar as formações econômico-sociais de dentro 

para foram, sem perder de vista, obviamente, o problema da dependência colonial. Desta 

forma, procurou delinear um quadro teórico que considerasse a relação entre a dependência e 

a especificidade desses modos de produção, através do desenvolvimento do conceito de 

“modos de produção coloniais”. Segundo Cardoso: 
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Modo de producción es, para mí, la articulación entre un nivel y un tipo de 
organización definidos de las fuerzas productivas, y las relaciones de producción 
que les corresponden; además, creo que la identificación de un  modo de producción 
no se puede hacer sin tomar en cuenta el proceso genético-evolutivo de las 
formaciones sociales que de él dependen.2  
 

A partir desta definição do conceito, Cardoso acredita ser possível: 

 

Identificar un cierto número de modos de producción coloniales que, por una parte, 
fueron dominantes en relación a vastas áreas y numerosas formaciones sociales en 
las cuales coexistieron con modos de producción  secundarios; pero otra parte, la 
dependencia – que tiene como uno de sus corolarios la transferencia de una parte del 
excedente económico a las regiones metropolitanas -, por circunstancias del proprio 
proceso genético-evolutivo de las sociedades en cuestión, es un dato inseparable del 
concepto y de las estructuras  de dichos modos de producción.3 
 

A partir de suas formulações, Ciro Flamarion Cardoso propõe que as formações 

econômico-sociais da América colonial dependiam de pelo menos três modos de produção 

principais: um baseado na exploração da força de trabalho de índios; outro em regiões cuja 

população indígena era pouco densa e com condições para o plantio de produtos para 

exportação ou exploração mineira e um terceiro apresentando uma economia diversificada e 

autônoma de pequenos proprietários, “la única entre las estructuras coloniales que pudo 

evolucionar (...) hacia la industrialización y un capitalismo de tipo “metropolitano’ no 

periférico”.4 

Sua visão da sociedade escravista – neste momento, marcada pela necessidade de se 

fazer uma crítica a visões, como a de Gilberto Freyre, que apresentavam um senhor benigno e 

um mau escravo – era ainda a de “campos de concentração generalizados, habitados mais por 

figuras estereotipadas do que por pessoas vivas”.5 

Quanto a posição do escravo nesse modo de produção, levanta a questão do escravo 

ter ou não uma economia própria. Segundo nosso autor não teria, o que diferenciaria o 

escravo do servo. Por outro lado, ressalta que em algumas colônias, foi instituído o costume 

de permitir ao escravo trabalhar em suas hortas para o consumo próprio. No entanto, deixa 

bem claro, que tal costume não permite que o escravo possa ser considerado como um servo, 

pois para este havia um tempo pré-determinado de trabalho excedente e de trabalho 

necessário. Já o escravo tinha seu tempo “excedente” sob a dependência da vontade do 

senhor, tempo este marginal e que não provinha todas as necessidades dos cativos. 

Afirma ainda, que o escravo enquanto um meio de produção não conseguia perceber 

claramente a brecha camponesa e, portanto, atuar sobre ela: 
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El fundamento de las relaciones de producción  esclavistas es la propiedad privada 
de los medios de producción y de los esclavos; éstos, por su parte, son considerados 
por sus dueños como instrumentos de producción. El esclavo trabaja, pues, con 
medios de producción cuya propiedad corresponde a su dueños, y él mismo es una 
mercancía que puede ser vendida, comprada, embargada, alquilada, legada, etc. Por 
consiguiente, se podría decir, en principio, que el esclavo no tiene economía propia 
y que es esto justamente lo que lo diferencia del siervo. (...) La condición de “cosa 

poseída” que reviste el trabajador en el régimen esclavista, su dependencia completa 
e inapelable, encubrían a sus ojos la realidad del funcionamiento de ese régimen; 
aun cuando, objetivamente, se puede considerar que la asignación de parcelas a los 
esclavos es una “brecha campesina” en el sistema, éste no permite que es esclavo lo 
advierta plenamente y actúen en consecuencia.6 
 

Já nos trabalhos A brecha camponesa no sistema escravista (1979), As concepções 

acerca do “sistema econômico mundial” e do “antigo sistema colonial”: a preocupação 

obsessiva com a “extração de excedente” (1980) e Escravo ou camponês? O 

protocampesinato negro nas Américas (1987), Ciro Cardoso procurou enfatizar os elementos 

econômicos de ordem interna, tendo por base o desenvolvimento da historiografia sobre o 

sistema escravista, erigida a partir de estudos empíricos. Neste sentido, o autor na obra de 

1987, ao amadurecer suas reflexões, procurou rever algumas de suas posições apresentadas 

nos artigos publicados em meados dos anos 70. Verificando-se, portanto, certo avanço em 

relação às suas primeiras formulações, principalmente com relação a economia autônoma dos 

escravos. 

No artigo As concepções acerca do “sistema econômico mundial” e do “antigo 

sistema colonial”: a preocupação obsessiva com a “extração de excedente” (1980), Ciro 

Cardoso parte da perspectiva que o pesquisador interessado em estudar a América colonial 

tem que ter presente duas questões: 1) que as sociedades coloniais americanas fazem parte de 

“de um sistema mais vasto”, pois surgem em função da economia europeia, apresentando uma 

relação de dependência para com suas respectivas metrópoles; 2) a colonização dos territórios 

descobertos levou a organização de sociedades “cujas estruturas internas possuem uma lógica 

que não se reduz exclusivamente ao impacto de sua ligação com o mercado mundial em 

formação e com as metrópoles europeias”.7 

As análises que privilegiam apenas um dos aspectos apontados acabam por não dar 

conta das estruturas econômico-sociais das colônias. Ciro Cardoso, neste artigo, vai criticar as 

concepções que levaram em conta apenas a primeira questão acima colocada, pois acabam 

vendo o “mundo latino americano e antilhano apenas ou fundamentalmente como uma 

projeção ou resultado da expansão mercantil (para alguns, inclusive capitalista) da Europa nos 

Tempos Modernos”.8 
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Neste sentido faz críticas a interpretação da colonização do México apresentada por 

Angel Palerm, as ideias de Fernando Novaes sobre “o antigo sistema colonial” e as de 

Wallerstein sobre “o sistema econômico mundial europeu”. Destacando a importância de se 

fazer uma análise em termos de “forças produtivas (em particular a divisão social do trabalho) 

sistema de propriedade e relações de produção/classes sociais. Ou seja, uma análise que parta 

dos conceitos de modo de produção e de formação econômico social”.9 

Pautado por esta preocupação em estudar a estrutura econômica interna das 

sociedades coloniais, já presente nos artigos lançados em meados dos anos 70, Ciro Cardoso 

publica as obras Agricultura, escravidão e capitalismo (1979), na qual destacamos o ensaio A 

brecha camponesa no sistema escravista e ainda Escravo ou camponês? O protocampesinato 

negro nas Américas (1987). 

Para o estudo da “brecha camponesa” no sistema escravista, partimos da obra de 

1987, em função não só desta ser mais ampla, incluindo um estudo sobre a brecha camponesa 

no Brasil,  mas também por fazer uma análise do sistema escravista, revendo várias ideias 

anteriores, contidas nos artigos publicados entre 1973 e 1975, que para Ciro Cardoso 

precisavam de ser aprofundadas ou mesmo assinalando mudanças de ponto de vista. 

Ciro Cardoso retoma suas análises sobre as sociedades escravista coloniais, 

principalmente a contida no artigo El modo de producción esclavista colonial, apresentando 

como principais problemas da mesma: 1) a aceitação acrítica de afirmações de Marx mal 

fundamentadas a respeito do sistema escravista; 2) a visão do escravo como vítima do sistema 

e a ausência de uma análise de classe. Neste sentido afirmava: “não terem os escravos 

condições para perceber em forma plena a realidade da brecha camponesa e para agir de 

acordo com tal percepção”; 3) a falta de um estudo orgânico das forças produtivas em todos 

os seus aspectos, relações e consequências; 4) a falta de integração da questão da 

subordinação das colônias às metrópoles de forma sistemática: “o fato colonial aparecia mais 

superposto do que integrado a análise”; 5) a ideia de que no sistema escravista o escravo faz 

parte do capital fixo dos meios de produção.10 

Quanto aos aspectos positivos da sua análise do sistema escravista, destaca: 1) Ter 

apontado a necessidade de priorizar a análise dos fatores e contradições internos das 

sociedades escravistas coloniais; 2) a crítica das concepções dogmáticas e circulacionistas; 3) 

a afirmação da impossibilidade de se estender – sem um estudo prévio – ao continente 

americano os resultados obtidos em análises referentes a outras áreas geográficas; 4) a ênfase 

na economia própria dos escravos. 
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Após fazer esta autocrítica a respeito do escravismo colonial, abordando as questões 

dos caminhos metodológicos para a construção de um modelo global sobre esse escravismo, a 

sua formação histórica e o funcionamento do mesmo, os fatores que intervém nos sistema 

escravista e as suas relações sociais e lutas de classe, nosso autor passa a analisar a questão da 

brecha camponesa dentro do referido sistema. 

Segundo Ciro Cardoso, devemos a Tadeusz Lepkowski a expressão brecha 

camponesa, a qual empregou no sentido de designar aquelas atividades econômicas que 

estavam fora do âmbito da plantation no seu sentido restrito, distinguindo duas modalidades 

de brecha camponesa: 1) economia de subsistência que os quilombolas organizavam 

independentemente em seus quilombos; 2) pequenos lotes de terra concedidos pelos senhores 

aos escravos do eito para a agricultura de subsistência. 

Afirma que Sidney Mintz, que também se debruçou sobre o estudo da brecha 

camponesa, acrescenta a estas duas modalidades outras duas: 1) camponeses não 

proprietários; 2) camponeses proprietários. 

Ciro Cardoso vai se deter apenas na análise do protocampesinato escravo, ou seja seu 

foco de análise  consiste nas “atividades agrícolas realizadas por escravos nas parcelas e no 

tempo para trabalhá-las, concedidos no interior das fazendas, e a eventual comercialização 

dos excedentes obtidos”.11 

Neste sentido, a primeira questão levantada por Ciro Cardoso se refere à definição da 

economia camponesa. A estrutura de tal economia é definida através das seguintes 

características: 1) acesso estável a terra, tanto através da propriedade como do usufruto; 2) 

trabalho predominantemente familiar, podendo em algumas circunstâncias empregar mão-de-

obra externa ao núcleo familiar; 3) economia fundamentalmente de subsistência, podendo 

haver vinculação com o mercado; 4) certo grau de autonomia na gestão dessas atividades 

agrícolas, ou seja, nas decisões sobre o que, quando e de que maneira plantar. 

Ciro Cardoso enfatiza que a existência da brecha camponesa não põe em dúvida a 

existência de um modo de produção escravista nas Américas, já que as atividades autônomas 

dos escravos eram secundárias em relação ao escravismo dominante, além de contribuírem 

para a própria reprodução do escravismo. 

Nosso autor apresenta três hipóteses com relação a atividade camponesa dos 

escravos: 1) a atribuição ao escravo de uma parcela e de tempo disponível para cultivá-la 

tinha como função diminuir ao máximo o custo de reprodução e manutenção da força de 

trabalho; 2) maximização da exploração dos escravos, principalmente na época da colheita e 
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elaboração dos produtos, como também concentração dos fatores de produção na agricultura 

comercial de exploração, em detrimento da produção de subsistência. Isso se verificava, 

principalmente, nas colônias bem integradas ao mercado mundial; 3) no sistema escravista se 

estabelecia entre dominadores e dominados um acordo legal e consuetudinário no sentido de 

garantir (de fato ou de direito) certos direitos, que quando desrespeitados podiam levar a 

eclosão de rebeliões. Faz também, uma análise da brecha camponesa em algumas colônias do 

Sul dos Estados Unidos, Caribe britânico, francês e espanhol, analisando em cada uma dessas 

regiões: 1) o acesso aos meios de produção e tempo requerido para tais atividades; 2) o 

trabalho autônomo dos escravos; 3) a inserção dos escravos nos circuitos mercantis. 

Ciro Cardoso conclui que, a partir dos casos estudados, suas hipóteses foram 

comprovadas. Comparando esses casos, aponta para a existência de duas modalidades do 

fenômeno da brecha camponesa, sendo que em ambos os casos o excedente era sempre 

comercializado. São elas: 
 
1) a “brecha camponesa” podia ter uma função meramente complementar à 
distribuição de rações aos escravos, a intervalos regulares, pelos senhores ou seus 
representantes: neste caso, as parcelas entregues aos cativos limitavam-se a quintais 
próximos às suas cabanas, e o tempo livre de que dispunham era menor; 
2) ou, então, podia colocar-se como alternativa às distribuições de rações, as quais 
desapareciam, ou quase: os escravos recebiam, neste caso, lotes situados fora do 
núcleo central da plantation, além dos quintais adjacentes às suas moradias, e 
dispunham de mais tempo para cultivar suas parcelas.12 
 

Após estudar a “brecha camponesa” no sul dos Estados Unidos, Caribe Britânico, 

Francês e Espanhol, passa ao estudo do protocampesinato negro no Brasil. A partir da análise 

da documentação, Ciro Cardoso conclui que: 

1) A posição da Coroa Portuguesa e do clero era ambígua, oscilando entre duas 

alternativas: a) que os senhores alimentassem seus escravos; b) que se concedesse o sábado 

aos cativos para a sua própria agricultura em terrenos cedidos para tal fim. O que realmente o 

clero combatia é que se utilizasse o domingo e os dias santos, pois dessa forma impediam-nos 

de assistirem a missa. 

2) Ao contrário do que afirma Gorender, era comum os senhores de engenho 

concederem aos escravos lotes de terras juntamente com o tempo disponível para cultivá-los, 

sendo raro o envio de feitores para essas roças no sentido de vigiar os cativos. 

3) O tempo concedido aos escravos para cuidarem de sua agricultura era bastante 

variável, em algumas fazendas apenas nos domingos e feriados podiam cuidar de suas roças, 

em outras era concedido um dia útil por semana. O limite da extensão de terrenos concedidos 

também variava bastante. 
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4) Os escravos contribuíam para o abastecimento local, através de vendas regulares 

de alimentos – participavam correntemente de operações mercantis – podendo dispor 

livremente dos excedentes produzidos, alguns conseguiam inclusive acumular algum 

dinheiro, com o qual compravam por exemplo, roupas ou até mesmo a liberdade (caso mais 

raro). Desta forma, considera um erro denominar a economia autônoma dos escravos de 

economia natural. 

Ciro Cardoso enfatiza ainda, que compreender a brecha camponesa, como uma 

concessão revogável, como o faz Gorender, é um erro, pois “na medida, porém, que se 

converteu em costume cada vez mais arraigado e difundido (...) tal revogação tornou-se, na 

prática, muito difícil de realizar”.13 

Do exposto com relação a brecha camponesa no Brasil, Ciro Cardoso conclui que: 

1) A vinculação mercantil das atividades agrícolas autônomas dos escravos pode ser 

inferida, direta ou indiretamente, através da documentação do século XVIII, estando bem 

documentada para o século XIX. 

2) As duas modalidades de brecha camponesa já referidas anteriormente, 

coexistiram no Brasil, tendo como característica a não existência, aparentemente, de hortas 

domésticas, como em outras colônias americanas. Não houve ao longo do tempo predomínio 

de uma modalidade sobre a outra, o que explica a aparente contradição das fontes primárias, 

já que “em certos casos, se estava falando das parcelas como complemento das rações 

distribuídas; em outros, como única fonte de alimentação e de vestuário dos escravos 

rurais”.14 

Jacob Gorender no artigo Questionamentos sobre a teoria econômica do escravismo 

colonial tece críticas a Schwartz e a Ciro Cardoso. Nosso autor faz um apanhado das 

mesmas, destacando que os argumentos de Gorender podem ser reduzidos a três pontos, são 

eles: 
 
1) autores coloniais com Bencil e Antonil não induzem ao erro, pois a importância 
da produção de alimentos pelos escravos em seus lotes não era muito grande, posto 
que os traços estruturais do modo de produção escravista colonial  deixavam pouca 
margem para atividades relativamente autônomas dos cativos: tais como eram, essas 
atividades não mudavam a estrutura ou a dinâmica daquele modo de produção; 2) 
um conceito como “brecha camponesa” constitui, então, um erro teórico, pois não 
existe brecha alguma, nem existiria um setor camponês distinto da plantation: 
quando o escravo cultivava seu lote, estava submetido às mesmas relações de 
produção e ao mesmo dono, tal como por exemplo, ao trabalhar nos canaviais (...); 
3) finalmente ele diz que a razão teórica de tais “equívocos” é o fato de não termos 
usado adequadamente categorias como “modo de produção” e “formação social”.15 
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A segunda crítica de Gorender a Ciro Cardoso demonstra, segundo este, sua incompreensão 

quanto ao sentido do conceito de “brecha camponesa” empregado por Ciro em seu artigo, ao 

fazer analogia, equivocada, com uma brecha na muralha de uma fortaleza, neste sentido diz 

nosso autor: 
 
Por “brecha” não entendemos de forma alguma, um elemento que pusesse em 
perigo, mudasse drasticamente ou diminuísse o sistema escravista. (...) O que 
queremos significar (...) é uma brecha para o escravo, como se diria hoje “um 
espaço”, situado sem dúvida dentro do sistema, mas abrindo possibilidades inéditas 
para atividades autônomas dos cativos. Dizer que não havia diferença, que as 
mesmas relações de produção prevaleciam nos canaviais e nas parcelas dos escravos 
só revela em nossa opinião, uma profunda ignorância de como funcionava a “brecha 
camponesa”, do sentido que tinha e do próprio conteúdo das fontes mais detalhadas 
a respeito; revela também, uma visão dogmática e rígida do que são um modo de 
produção e uma formação econômico-social como conceitos e como objetos 
históricos. Tal visão conduz Gorender a negar todos os exemplos, conhecidos, de 
quão importante podiam ser as atividades dos escravos produzindo e vendendo 
alimentos: para ele, isso não passa de exceções (...) com o fito de preservar o 
esquema de que parte com toda a sua rigidez estática.16 
 

Ciro Cardoso ao incorporar o resultado dos estudos empíricos sobre o sistema 

escravista, promoveu uma mudança de perspectiva com relação a questão da economia 

própria dos escravos. Mudança ainda mais acentuada na obra de 1987, cujas afirmações se 

revestem de uma maior firmeza, tudo indica, em função do amadurecimento das ideias do 

autor nos sete anos que separam este trabalho do ensaio de 1980. Se neste esta mudança está 

ainda um pouco diluída, no trabalho Escravo ou camponês? O protocampesinato negro nas 

Américas (1987) há um espaço bem maior para o entendimento da brecha camponesa como 

um espaço para a autonomia do escravo. 

O ponto central dessa mudança, ou mesmo evolução, do pensamento de Ciro 

Cardoso encontra-se na afirmação de que o escravo passa a perceber a brecha camponesa e a 

agir sobre ela, pois desta forma, o escravo deixa de ser concebido como coisa, passando a ter 

o papel de sujeito na história. Neste sentido, Ciro Cardoso afasta-se de Gorender, cuja análise 

acaba por coisificar o escravo. Isto fica evidente quando nosso autor afirma que o estudo da 

“brecha camponesa” permite: 

 
nuançar a visão habitualmente monolítica em excesso que se possa ter do sistema 
escravista da Afro-América, ao mostrar as colônias afro-americanas como sedes de 
verdadeiras sociedades, ativas, dinâmicas e contraditórias – e não como campos de 
concentração generalizados, habitados mais por figuras estereotipadas do que por 
pessoas vivas.17 
 

Quando Ciro Cardoso analisa a questão da autonomia do escravo toma o cuidado de 

não levá-la para a esfera da luta de classes. Desta forma, esclarece que essa autonomia pode 
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ser compreendida em três dimensões: 1) segurança no acesso à parcela de terra; 2) grau de 

relação direta com o mercado vertical; 3) grau de gestão do camponês sobre sua parcela, no 

que se refere à distribuição dos recursos disponíveis. Observa-se, portanto, que esta 

autonomia entra em choque com a exploração do cativo, a saída é a negociação, no sentido da 

manutenção e controle da ordem escravista. 
 

CONCLUSÃO 
 

Essa evolução do pensamento de Ciro Cardoso com respeito a brecha camponesa no 

sistema escravista é sem dúvida muito importante, principalmente por relativizar a visão 

desse sistema como “campos de concentração generalizados” permitindo conceber que o 

papel dos cativos dentro do escravismo era muito mais amplo que o de simples máquinas 

produtivas. No entanto, tal evolução do nosso autor não se fez sem problemas. 

Na verdade, o que Ciro Cardoso faz para poder pensar o sistema escravista 

juntamente com a brecha camponesa é mudar a “muralha” de lugar, ou seja, ele deixa de 

trabalhar com o conceito de modo de produção e passa a trabalhar com o de formação 

econômico-social, que é um conceito mais “frouxo”. Evidencia-se sua opção por trabalhar 

desta forma quando coloca os dois conceitos juntos, no sentido em que o estudo da brecha 

camponesa implica em uma análise de conjunto: 
 
Se o conceito de modo de produção é eminentemente infra-estrutural, a análise do 
conjunto base/super- estrutura pertence a esfera da (...) formação econômico  social. 
Esta noção era por nós manejada numa perspectiva derivada sobretudo de E. Sereni 
e de M. Godelier. O primeiro (...) mostra a necessidade de serem analisadas as 
sociedades particulares, concretas, historicamente dadas: o conceito de formação 
econômico social, incorporando os elementos infra e superestruturais num todo 
dinâmico unificado pela posição central da determinante econômica (a realização de 
cujo significado exige, porém, que seja completada e se realiza plenamente por sua 
relação constante com elementos extra-econômicos), convém a tais análises. 
Godelier, por sua vez, entende uma formação econômico-social como uma noção 
que serve para a análise de realidades históricas concretas, singulares, num dado 
período. (...) O que implicaria na prática, em: 1) identificar o número e a natureza 
dos diversos modos de produção combinados na base econômica da sociedade de 
que se trata, no período em questão; 2) identificar os elementos superestruturais que 
correspondem a tais modos de produção; 3) definir a forma e o conteúdo da 
articulação, da hierarquia dos modos de produção – um dos quais é dominante; 4) 
definir as funções específicas dos elementos superestruturais que (...) são redefinidos 
pela lógica da hierarquização mencionada no ponto anterior.18 
 

Desta forma, dentro do sistema escravista dominante, a brecha camponesa era 

incorporada por tal sistema. No entanto, se pensarmos que a sua teorização sobre os modos 

de produção coloniais, no fundo, continua a mesma, já que as mudanças foram pontuais e 

periféricas, sua resposta para o problema de uma tal brecha dentro do modo de produção 

escravista, da autonomia dos cativos, não fica suficientemente respondida, pois se em 
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determinados períodos pode trabalhar para si em suas hortas, sem tornar-se um servo, o 

conceito de modo de produção colonial não se tornaria uma “camisa de força” para pensar 

essas variações? 

Desta forma, o conceito de modo de produção como uma categoria reducionista 

acaba acarretando dificuldades para uma compreensão mais ampla da realidade colonial, 

como, por exemplo, a questão do mercado interno. Iraci del Nero da Costa e José Flávio 

Motta levantam a seguinte questão: 
 
Assim, por exemplo, como lidar no âmbito de um modo de produção escravista 
colonial, com o largo segmento formado pelos indivíduos não-proprietários de 
cativos? Afinal, tais indivíduos (...) dominavam amplamente a produção de 
mantimentos.19 
 

Outra consideração importante, com relação ao pensamento de Ciro Cardoso, diz 

respeito a sua preocupação em não assumir uma posição extremada, ou unilateral, com 

relação à análise da estrutura econômico-social da América colonial. Neste sentido, afirma a 

necessidade de se levar em consideração tanto os fatores internos, como os externos que 

determinam tal estrutura. 

Neste sentido, identifica um problema em sua análise, o da falta de integração da 

questão da subordinação das colônias às metrópoles de forma sistemática, já que, “o fato 

colonial aparecia mais superposto do que integrado a análise”.20 Nosso autor percebe este 

problema, mas de fato não encaminha uma solução. 

Finalizando, a teoria de Ciro Cardoso sobre os modos de produção escravistas 

coloniais, em linhas gerais, continua a mesma, já que as modificações de sua análise são 

periféricas em relação ao conjunto do seu pensamento. Os problemas do alcance e dos limites 

da categoria modo de produção para a compreensão da realidade colonial continuam 

presentes. Desta forma, a crítica de Gorender de que sua análise “padece das limitações 

epistemológicas dos ‘modelos’, reduzindo-se a uma combinação de traços característicos” 

continua válida.21 

Por outro lado, ao estudar o protocampesinato escravo, abriu todo um espaço para a 

compreensão das atividades autônomas dos escravos dentro do sistema escravista, 

demonstrando que o mesmo era bem mais dinâmico, que o escravo também era sujeito da 

história, que lutava para preservar e ampliar a “brecha camponesa”. 

                                                           
1 É clara a importância historiográfica de Caio Prado. “Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia” foi um 
dos primeiros trabalhos em que se procurou dar uma explicação para a realidade brasileira, ultrapassando uma 
mera descrição de fatos ocorridos em nossa história. Nesta obra explicita o conceito de sentido da colonização, 
base de sua interpretação. Para esse autor a colonização do Brasil teve como objetivo a exploração dos seus 
recursos naturais em proveito da metrópole europeia, o que explicaria os aspectos sócio econômicos de nossa 
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formação social. A partir das análises de Caio Prado Júnior outros autores como Fernando Novaes e Celso 
Furtado recorreram ao modelo exportacionista para explicar a realidade brasileira. 
2 CARDOSO, Ciro Flamarion S. Sobre los modos de producción colonias de América In: ASSADOURIAN, C. 
S. et al. Modos de producción en América Latina. 3.ed. Buenos Aires: Cuadernos de Passado y Presente, 1975a, 
p. 143. 
3 Ibidem, p. 142. 
4 Ibidem, p. 154. 
5 CARDOSO, Ciro Flamarion S. Escravo ou camponês? O protocampesinato negro nas Américas. São Paulo: 
Brasiliense, 1987, p. 90. 
6 CARDOSO, Ciro Flamarion S. El modo de producción esclavista colonial en America. In: ASSADOURIAN, 
C. S. et al. Modos de producción en America Latina. 3. ed. Buenos Aires: Cuadernos de Passado y Presente, 
1975b, p. 214 e 216. 
7 CARDOSO, Ciro Flamarion S. As concepções acerca do ‘sistema econômico mundial’ e do ‘antigo sistema 
colonial’: a preocupação obsessiva com a ‘extração de excedente’. In: AMARAL LAPA, J. R. do (org.). Modos 

de produção a realidade brasileira. Petrópolis: Vozes, 1980, p. 110. 
8 Ibidem, p. 110. 
9 Ibidem, p. 132. 
10 CARDOSO, Ciro Flamarion S. Escravo ou camponês? O protocampesinato negro nas Américas. Op. Cit. P. 
35. 
11 Ibidem, p. 55. 
12 Ibidem, p. 88. 
13  Ibidem, p. 111. 
14 Ibidem, p. 112. 
15 Ibidem, p. 119-120. 
16 Ibidem, p. .89-90. 
17 Ibidem, p. 89-90. 
18 Ibidem, p. 39-40. 
19 MOTTA, José Flávio; e COSTA, Iraci del Nero da. A formação econômica e social do Brasil sob nova ótica. 

Informações Fipe, dezembro, 1995, p. 10. 
20 CARDOSO, Ciro Flamarion S. Escravo ou camponês? O protocampesinato negro nas Américas. Op. Cit. P. 
35. 
21 GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 4. Ed. rev. ampl., São Paulo: Ática, 1985. p. 8. 
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