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RESUMO 
 
 

Uma instituição bancária de referência é fundamental na estrutura econômica do país, no Brasil 
o Banco do Brasil sempre teve esse papel. O objetivo da pesquisa consiste em identificar quais 
eram os grupos que se encontravam no poder em diversos momentos do período, buscando 
analisar quais eram seus projetos políticos e como o Banco foi inserido em cada um deles, 
considerando-se a economia do país e as influências econômicas externas. A metodologia 
adotada para o desenvolvimento da pesquisa foi levantamento bibliográfico das obras que 
tratam sobre as questões monetárias e bancárias do Brasil, seguida de leitura, análise e 
fichamento dos textos a serem utilizados. Temos os volumes I e II da coleção “História do 
Banco do Brasil” dos autores Afonso Arinos de Melo Franco e Claudio Pacheco, ano 1979, 
como principais obras analisadas, que foram comparadas a outras pesquisas sobre o tema. O 
Banco foi criado pelo Alvará de 12 de outubro de 1808, por D. João VI, como medidada de 
organização econômica e financeira associada à instalação da corte portuguesa no país. Esse 
banco foi extinto em 1829 que o resultou em um enfraquecimento da autoridade governamental 
sobre a oferta monetária Surgem diversas instituições de iniciativas privadas. Durante o 
Segundo Reinado o ministro Rodrigues Torres propõe o retorno do Banco do Brasil, através da 
fusão do Banco Comercial do Rio de Janeiro com o Banco do Barão de Mauá, em 1853, dentro 
de um projeto político de centralização do Estado Imperial, o banco recebe o monopólio da 
emissão de notas. A centralização bancária resultante foi interrompida com a mudança 
ministerial de 1857. O novo ministro da fazenda, Souza Franco, empreendeu uma reforma 
bancária autorizando a pluralidade emissora. A crise internacional que atingiu o país no período 
teve o agravante do jogo e das emissões. Em 1860 a centralização bancária retorna com a 
promulgação da Lei dos Entraves, ocorre restrição ao crédito e aumenta o controle estatal 
sobre os bancos. Porém durante o conflito com Paraguai o Governo recorre a emissões 
bancárias para cobrir os gastos da Guerra. Considerando-se que o Banco do Brasil 
desempenhou, ao longo de sua história, as funções de um Banco Central, pois sua política foi 
conduzida pelos grupos, papelistas ou metalistas, que se encontravam no poder, temos que a 
atuação do Banco do Brasil e sua relação direta com o Governo, possibilitaram a distribuição 
do papel-moeda e da oferta de crédito no país e a execução de políticas governamentais dos 
grupos ligados ao Governo, como a centralização monetária e creditícia, no caso dos 
conservadores de 1853, e pluralidade emissora instituida em 1857 seguida por uma crise de 
influências externas e o retorno a centralização em 1860. Através desta pesquisa podemos 
observar a importância de uma instituição bancária como veículo de políticas governamentais, 
o que ocorreu em nosso país desde a primeira criação do Banco Brasil em 1808. Embora a 
problemática central deste trabalho seja o período da segunda criação do Banco em 1853 até o 
final da década de 1860. Esta relação entre Governo e Banco esteve presente ao longo de 
toda a história da instituição apesar de o Governo ingressar como acionista majoritário apenas 
em 1905. O governo Imperial ao recorrer às emissões do Banco do Brasil para saldar a 
necessidade de meio circulante, financiar gastos públicos, controlar crises financeiras e efetivar 
projetos políticos, utilizando-se de uma instituição de capitais privados como auxiliar do Estado.  


