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O CAFÉ NO VALE DO PARAÍBA: ORIGEM E DECADÊNCIA 

 

 

Resumo 

O consumo do café no continente europeu ocorreu a partir do século XV. No entanto, o 

ciclo do café teve início no Rio de Janeiro apenas no século XVIII. O objetivo deste 

artigo é caracterizar o impacto da produção de café na economia da microrregião de 

Bananal no Vale do Paraíba paulista. O método aplicado foi a pesquisa documental, 

com abordagem qualitativa. Constatou-se que os municípios da microrregião de 

Bananal experimentaram uma rápida ascensão e queda na economia nacional, em 

meados do século XIX. Fatores relacionados ao desgaste da terra, proibição do tráfico 

negreiro, implantação da linha férrea e, consequente mudança da produção cafeeira para 

o oeste paulista foram determinantes para o processo de microcefalia dos municípios 

situados na microrregião de Bananal. 
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COFFEE IN THE VALLEY OF PARAÍBA: ORIGIN AND DECAY 

 

 

Abstract 

Coffee consumption occurred on the European continent since the fifteenth century. 

However, the coffee cycle began in Rio de Janeiro only in the eighteenth century. The 

objective of this paper is to characterize the impact of coffee production in the 

Bananal‟s region micro economy in Vale do Paraíba. The method was applied to 

documentary research, a qualitative approach. It was found that the Bananal‟s region 

micro counties experienced a rapid rise and fall in the national economy in the mid-

nineteenth century. Factors related to the wear land, prohibition of the slave trade, 

implementation of the railway and the consequent change in coffee production for the 

west of São Paulo were instrumental in the process of microcephaly districts situated in 

micro Bananal‟s region micro. 
Key words: Economics, coffee, Bananal‟s region micro 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O café é uma das bebidas mais consumidas no Brasil e no mundo. De acordo 

com a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em 2013, a produção 

nacional totalizou 20,08 milhões de sacas, contra 20,33 milhões, em 2012. Essa pequena 

retração da produção pode ser explica devido à entrada de diversos produtos na mesa do 

café da manhã dos brasileiros.  

Se hoje a produção de café apresenta uma situação praticamente de estabilidade, 

em um passado não tão distante, em meados do século XIX o cenário era outro. O café 

era a principal atividade econômica no Brasil e o Vale do Paraíba era uma das principais 



regiões produtoras da rubiácea, com destaque para as cidades de Areias e Bananal. Em 

1854, esses municípios produziram 386.094 e 554.600 arrobas, respectivamente. Estes 

números representavam aproximadamente 34% do café valeparaibano. Ressaltando que 

naquela época, o Vale do Paraíba paulista era responsável 77,46% da produção de café 

do Estado de São Paulo (RICCI, 2006, p. 36-37). 

Contudo, ao longo dos anos, a microrregião de Bananal viu a riqueza produzida 

pelo café evaporar, transformando terras produtivas em vastas áreas inutilizadas. O 

objetivo deste artigo é fazer uma reflexão sobre o impacto do ciclo do café na economia 

do Vale do Paraíba no começo do século XX, com destaque para os municípios situados 

na microrregião de Bananal, também conhecida como Vale Histórico. Este estudo foi 

elaborado por meio de pesquisa documental, com abordagem qualitativa. 

 

 

2 A ORIGEM DO CAFÉ 

 

A planta do café é de origem africana da região abissínia, onde hoje está 

localizada uma das nações mais pobres do mundo a Etiópia. Os primeiros relatos da 

planta referem-se ao século IX. Segundo Motta Sobrinho (1978), a partir do século XV 

o café passou a ser considerado um poderoso estimulante para combater o sono e a 

fadiga. “Suas sementes espalharam-se por todo o mundo islamita, levadas de Meca, por 

peregrinos em caravanas religiosas ou comerciais. O Café, como capitoso licor, ganhou 

depois o Egito, conquistou, também, a predileção dos turcos, e, chegando a 

Constantinopla, estava quase que introduzido na Europa” (MOTTA SOBRINHO, 1978, 

p. 9). 

O café chegou a Veneza em 1570, mas seu consumo era vetado aos cristãos pela 

igreja católica devida a sua cor escura. A bebida só foi liberada aos católicos após o 

papa Clemente VIII prova uma xícara de café. Mesmo assim, sua não foi imediata, o 

café passou a ser a bebida da moda na Europa, após dois séculos. Sendo consumida nas 

capitais, como Londres e Paris, mas ainda de maneira moderada, pois sua produção na 

Arábia não era o suficiente para atender o consumidor do chamado mundo civilizado. 

Motta Sobrinho (1978, p. 10) relata que “a plantação do cafeeiro, sendo muito lucrativa, 

se estendeu a todos os quadrantes do globo, onde pudesse aclimatar-se, e a procura da 

rubiácea, durante muito tempo, sobrepujou a oferta, no mercado internacional”.  

A Holanda teve papel fundamental na introdução do café em diversas partes do 

mundo devido ao seu dinamismo no comércio marítimo executado por meio das 

Companhias das Índias Ocidentais. 

De acordo com Motta Sobrinho (1978), o café teria chegado a América do Sul, 

mais precisamente na Guiana Francesa por meio de seu então governado M. La Motte. 

O sargento-mor Francisco Mello Palheta foi o responsável por transportar a planta da 

colônia francesa para terras brasileiras. As primeiras mudas teriam sido plantadas no 

Brasil, no ano de 1722, em Belém do Pará. Somente a partir de 1761, que a Coroa 

Portuguesa adotou medidas para o incentivo e ampliação da plantação de café, com a 

retirada de barreiras de importação.  

 
Da cor atraente das esmeraldas, produzia frutos de rubi. Em 1817, D. 

João VI, ainda residindo na Côrte de São Sebastião do Rio de Janeiro, 

recebeu de sua outra colônia, Moçambique, tantas sementes da 
rubiácea, que as distribuiu aos pacotes, entre proprietários de terras. 

Com o real incentivo do monarca português, as experiências já 

aprovadas se vão repetindo, das chácaras da Tijuca e Corcovado, no 
Rio aos sítios da baixada fluminense, de onde os cafeeiros marcharão 



sobre o vale do Paraíba, para sua arrancada civilizadora. Em pouco 

tempo, só o café produzido, nessa região, será superior às quantidades 

provenientes do resto do mundo cafeicultor (MOTTA SOBRINHO, 

1978, p. 11) 

 

Motta Sobrinho (1978) explica que duas mudas de café chegaram a São 

Sebastião do Rio de Janeiro no ano de 1774 por meio do desembargador J. Gualberto 

Castelo Branco. Em pouco tempo, foi reconhecido o valor econômico da cultura do 

café, havia sido descoberta uma fonte de riquezas. 

 

 

2.1 O CICLO DO CAFÉ NO VALE DO PARAÍBA PAULISTA 

 

O plantio do café, de acordo com Motta Sobrinho (1978), teria chegado primeiro 

ao vale fluminense e, logo em seguida, ao Vale do Paraíba. Fato este que ocorreria 

imediatamente após o esgotamento do ouro das Minas. Apesar da planta ter chegado ao 

Brasil no século XVIII, foi apenas no centenário seguinte que teve início o ciclo da 

economia cafeeira. 

No final do século XVIII, o senhor José de Aguiar Toledo e sua esposa Maria do 

Espírito Santo Ribeiro Valim foram morar em Bananal, que pertencia à freguesia de 

Areias. Inicialmente optaram pela produção de algodão, principal matéria prima durante 

a primeira Revolução Industrial. No entanto, o algodão presenciou um declínio muito 

rápido. Ainda na primeira década do século XIX; 

 
à cultura do café e, a fazenda Bahia, formaram vasta sementeira de 

cafeeiros, onde vinham abastecer-se os fazendeiros que abriam novas 

plantações na região. As mudas iniciais foram obtidas em Rezende, 
oriundas dos muitos grãos da rubiácea que frades trouxeram do Rio de 

Janeiro. Com a crise da indústria açucareira, a lavoura de café, mesmo 

assim, encontra, nas duas primeiras décadas do século XIX, certa 
resistência, para se implantar onde existiam velhos canaviais. Para 

coexistir com eles, em muitas zonas rurais, até ser, a partir de 1830, a 

atividade agrária dominante, de ponta a ponta, em toda a região 
(MOTTA SOBRINHO, 1978, p. 23) 

 

A cultura do café foi beneficiada pela estrutura criada pelos engenhos de açúcar. 

Motta Sobrinho (1978, p. 25) afirma que “o aumento da produção cafeeira estava ligado 

ao crescimento da entrada de escravos, que alcançou o auge, dois anos antes da 

proibição do tráfego negreiro, em 1850, quando foram desembarcados 60.000 cativos”.  

Segundo Marquese (2010), durante o ciclo do ouro, a Coroa portuguesa impedia 

a ocupação de diversas área das províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 

para evitar o contrabando do ouro. No entanto, essa situação foi revertida com o ciclo 

do café. Em meados do século XIX;  

 
o amplo arco territorial que abrangia do município de Guaratinguetá 

(SP) ao de Cantagalo (RJ) fora convertido na zona econômica mais 

dinâmica do Império do Brasil; sua população escravizada, composta 
majoritariamente por africanos recentemente importados pelo tráfico 

negreiro transatlântico (ilegal desde 1831), tornara-se responsável pela 

produção de metade da oferta mundial de café [...] para Vassouras 
(RJ) e Bananal (SP), [...] Nesses dois municípios, os senhores donos 

de mais de 50 escravos, que perfaziam cerca de 20% do conjunto dos 



proprietários escravistas, detinham mais de 70% dos trabalhadores 

escravizados (MARQUESE, 2010, p. 84) 

 

A partir dos relatos de Motta Sobrinho (1978) e Marquese (2010) é possível 

verificar que durante o ciclo da monocultura do café foi estabelecida uma relação de 

dependência entre a produção da commodity e a mão de obra escrava.  

Motta Sobrinho (1978, p. 26) faz uma crítica à obra Onda Verde de Monteiro Lobato, 

publicada em 1921, “a cultura do café não veio de Vassouras para Rezende e daí para o 

vale paulista, como acreditava Monteiro Lobato, e em geral se pensa”.  

Bocchi, Borges, Lacerda, Marques e Rego (2000, p. 33) ressaltam dois pontos 

importantes para o plantio do café. Primeiro, “a lavoura era considerada formada e em 

plena produção apenas no seu quinto ou sexto ano de vida. Em conseqüência, os gastos 

com a formação exigiam uma inversão de recursos cujos primeiros retornos tardariam 

longo tempo a aparecer”. Em segundo lugar, para preservar a produtividade do café é 

necessário limpar o terreno várias vezes ao longo do ano. Já que o fazendeiro não tinha 

ou não estava disposto a investir tais recursos era preciso ter acesso ao capital inicial ou 

pelos menos ao capital de giro para obter sucesso nessa empreitada.  

O ciclo do café apresentou uma característica semelhante ao ciclo do ouro, a 

ilusão de riqueza imediata. Motta Sobrinho (1978, p. 25) cita que “para manter-se na 

linha de lucros crescentes, faltava o capital, e sem os meios, só os poderosos resistiam. 

[...] A maioria experimentava ilusória aparência, para, da queda, não recuperar-se mais”. 

Também é possível fazer um paralelo com o ciclo do açúcar. Anterior a União Ibérica, 

os portugueses desfrutavam de relações comerciais com os holandeses. Enquanto, 

Portugal planta, colhia e refinava o açúcar, a Holanda ficava com a parte mais lucrativa 

do negócio, distribuí-lo na Europa. Com relação ao café ocorreu fato semelhante, 

produção nacional e exportação internacional. A maior parte do lucro era destinada ao 

intermediador que se beneficiava das revendas e comissões. 

Bocchi, Borges, Lacerda, Marques e Rego (2000, p. 37) confirmam a existência 

desse fato, afirmando que “a produção de café, evidentemente, proporcionava lucros ao 

fazendeiro, mas, seguramente, menores que aqueles que se auferiram na sua 

comercialização, não apenas no âmbito doméstico, mas também, e, sobretudo, nas 

exportações”. 

Entre os anos de 1853 e 1854, a produção de café do estado do Rio de Janeiro 

atingiu 7.988.551 arrobas. Segundo Motta Sobrinho (1978), em 1854, a região do Vale 

do Paraíba paulista somava 2.737.639 arrobas. Em meados do século XIX, a região 

fluminense passou a apresentar queda no plantio do café. Enquanto, a produção paulista, 

até o final daquele século, se manteve estável.  

Motta Sobrinho (1978, p. 30) afirma que “em 1883, a produção cafeeira paulista 

igualou-se à fluminense, ultrapassando-a, nos anos seguintes, e distanciando-se cada vez 

mais”. O transporte ferroviário trouxe benefícios aos fazendeiros de outras regiões, pois 

reduziu a perda de mercadoria e reduziu custo referente aos encargos da tropa. Para a 

microrregião de Bananal foi prejudicial, pois a região foi deslocada da rota Rio-São 

Paulo. 

A monocultura do café transformou as produtivas terras do Norte de São Paulo 

em terras improdutivas. Dessa forma, os recursos gerados pelo café, de acordo com 

Lobato (1978, p. 5), “transfiltrou-se para o Oeste, na avidez de novos assaltos á 

virgindade da terra nova”.  

Para Ricci (2006, p. 43), a implantação da ferrovia foi benéfica para a 

interiorização do café. “Pois os custos de transporte por tropas de muares eram de tal 

ordem (chegavam a 50% do valor da saca de café) que impossibilitavam a expansão 



para o interior”, apud Cano (1990, p. 17-23). A partir deste ponto, o café começa a 

mudar sua rota com destino ao oeste do estado de São Paulo.  

Com relação à decadência do café, Motta Sobrinho (1978), comenta que a 

primeira crise do café ocorreu em meados do século XIX, mais precisamente em, 1857 e 

1858 e: 

 
teve caráter comercial, com o retraimento do mercado comprador, e 

afetou de modo mais direto os produtores. A de 1864 foi de ordem 

financeira, e com a falência dos bancos, muitas casa comissárias, cujo 
capital deles derivava, e muito fazendeiros, acabaram arrastados e 

vítimas das correrias e quebradeiras. A crise posterior à abolição do 

cativeiro, na última década do século XIX, eliminou o comissário, e as 

firmas exportadoras passaram à compra direta ao fazendeiro, sem que 
isso lhe trouxesse melhoria. O preço que lhe era imposto, sem mais o 

controle das cotações a que se submetiam as casas comissárias 

(MOTTA SOBRINHO, 1978, p. 31) 

 

Bocchi, Borges, Lacerda, Marques e Rego (2000) explicam que os fazendeiros 

mantinham relações comerciais com as casas comissárias, com o objetivo de adquirir 

crédito para manter a fazenda e iniciar a produção cafeeira. A figura do comissário 

ganha destaque, pois “residia no fato de que o crédito, durante todo o século passado e 

até 1930, era basicamente constituído de empréstimos pessoais. Em conseqüência, o 

conhecimento e as relações pessoais assumiam relevância na concessão do 

financiamento” (BOCCHI, BORGES, LACERDA, MARQUES, REGO, 2000, p. 36). 

 

 

2.2 A DECADÊNCIA DO CICLO DO CAFÉ 

 

No final do século XIX, o café enfrentaria sua maior crise, reflexo de sua frágil 

estrutura econômica abalada pela abolição dos escravos. “Os vícios de estruturação não 

foram sanados, no decorrer do século, nem a técnica de tratar a terra, que acabou 

conhecendo a exaustão prematura. A erosão nos morros fazia baixar a produtividade dos 

cafezais” (MOTTA SOBRINHO, 1978, p. 107). Além disso, contavam com a 

concorrência de novas zonas cafeeiras no oeste do estado de São Paulo, realizadas de 

forma racional. 

Em 1919, Monteiro Lobato publica um livro de contos chamado Cidades 

Mortas. O conto cujo título é o mesmo que dá nome a obra faz referência à estagnação 

econômica dos municípios situados no Vale Histórico, próximos ao estado do Rio de 

Janeiro e ligados diretamente à economia cafeeira. Consequentemente, mais vulneráveis 

as fragilidades econômicas da família real. 

Monteiro Lobato começa esse conto com uma breve descrição sobre a situação 

em que se encontravam os municípios do Vale Histórico, no início do século XX. “A 

quem em nossa terra percorre tais zonas, vivas outrora, hoje mortas, ou em via disso, 

tolhidas de insanável caquexia, uma verdade, que é um desconsolo, ressurte de tantas 

ruínas: nosso progresso é nômade e sujeito a paralisias súbitas” (LOBATO, 1978, p. 3). 

Para o escritor, o capital não finca raízes, caminha para onde a situação é mais favorável 

sem se importar com as consequências deixadas para trás. 

Por meio da tabela 1 é possível verificar que em 1836, a maior parte da 

produção de café estava concentrada no Vale do Paraíba paulista. Porém, nota-se que 

ainda no século XIX, o café valeparaibano começou reduzir seu ritmo de produção. A 



partir do ano de 1920, fica nítida a transferência da produção de café dentro do próprio 

Estado de São Paulo, deixando o Vale do Paraíba para a região oeste. 

 
Tabela 1. Produção de café no Estado de São Paulo, porcentagem 

Ano Norte1 Central2 Mogiana Paulista 
Araraqua-

rense 
Noroeste 

Alta 

Sorocabana 
Total 

1836 86,50 11,93 0,14 1,43 - - - 100,00 

1854 77,46 13,91 2,31 6,32 - - - 100,00 

1886 19,99 29,00 21,81 23,69 4,05 - 1,46 100,00 

1920 3,47 12,58 35,53 18,77 18,79 3,27 7,59 100,00 

1935 1,71 7,09 16,25 11,65 26,94 23,92 12,44 100,00 
Fonte: RICCI (2006, p. 36 apud MILLIET, 1946, p. 17-27) 

 

Lobato (1978) também faz críticas ao modelo de plantio adotado pelos 

cafeicultores; 

 

A uberdade nativa do solo é fator que o condiciona. Mal a 

uberdade se esvai, pela reiterada sucção de uma seiva não 

recomposta, como no velho mundo, pelo adubo, o 

desenvolvimento da zona esmorece, foge dela o capital – e com 

ele os homens fortes, aptos para o trabalho. E lentamente caí a 

tapera nas almas e nas coisas. Em São Paulo temos perfeito 

exemplo disso na depressão profunda que entorpece boa parte 

do chamado Norte. Ali tudo foi, nada é. Não se conjugam 

verbos no presente. Tudo é pretérito (LOBATO, 1978, p. 3) 

 

O conto Cidades Mortas reflete a maneira mesquinha como as famílias 

produtoras de café pensavam como deveria ser a sociedade brasileira, baseado em um 

modelo arcaico, herança da colônia portuguesa de exploração.  

Lobato (1978, p. 4) descreve a situação vivida por esses municípios após o 

ciclo do café; “avultam em numero, nas ruas centrais, casas sem janelas, só portas, três e 

quatro: antigos armazéns hoje fechados, porque o comercio desertou também. Em certa 

praça vazia, vestígios vagos de „monumento‟ de vulto”. Para Lobato (1978), cidades 

mortas convivem com palácios mortos. 

A nova geração, segundo Lobato (1978, p. 4), deixa a cidade ainda menino. 

Apenas “ficam as moças – sempre fincadas de cotovelos á janela, negaceando um 

marido que é um mito em terra assim, donde os casadouros fogem. Pescam ás vezes, as 

mais jeitosas, o seu promotorzinho, o seu delegadozinho de carreira”. Os rapazes partem 

para a cidade grande em busca de uma colocação profissional, fugindo da subsistência.  

A tabela 2 vai ao encontro do pensamento de Lobato (1978). Verifica-se que o 

município de Areias obteve um crescimento populacional de 120% entre os anos de 

1854 e 1886. Contudo, no período seguinte entre 1886 e 1920, houve redução de 14%. 

O mesmo caminho foi traçado pela cidade vizinha Bananal, com evasão de 

aproximadamente 35% da população entre os anos de 1886 e 1920. 

 

 

 

                                                
1 Inclui o Vale do Paraíba paulista e litoral norte. 
2 Inclui os municípios abrangidos pela área entre a capital, Piracicaba, Bragança, Campinas, Piracicaba, 

Piedade e Uma. 



 
Tabela 2. Evolução da população do Vale do Paraíba paulista 

Municípios 1854 1886 1920 1935 

Areias  11.663 25.661 22.147 23.635 

Bananal  - 17.654 11.507 12.932 

Guaratingueta 13.714 25.632 43.101 38.838 

Jacareí 9.861 16.565 25.363 31.300 

Lorena  10.306 40.344 52.079 57.689 

Paraibuna 7.261 17.683 32.216 26.783 

Pindamonhangaba 14.645 25.084 43.183 40.284 

São José dos Campos 6.935 17.906 30.681 31.606 

Taubaté 22.307 40.624 85.433 68.040 

Outros Municípios 41.249 87.522 131.361 136.114 

Total da Região 173.941 314.675 477.071 467.221 
Fonte: RICCI (2006, p. 41 apud MILLIET, 1946, p. 39) 

 

Lobato (1978) utiliza elementos da natureza para mostrar como esses 

municípios pararam no tempo. “Até o ar é próprio; não vibram nele fonfons de auto, 

nem cornetas de bicicletas, nem campainhas de carroças [...] Só os velhos sons coloniais 

– o sino, o chilreio das andorinhas na torre da igreja, o rechino dos carros de boi, o 

cincerro de tropas raras, o trabalhar das baitacas que em bando rumoroso cruzam o céu” 

(LOBATO, 1978, p. 4). No final do conto, o escritor fala que “um dia – no tempo feliz 

em que Ribeirão Preto era ali” (LOBATO, 1978, p. 5). Uma alusão ao definhamento 

econômico do Vale Histórico e ao futuro próspero prometido ao oeste paulista. 

Assim, verifica-se que o ciclo do café estava totalmente estruturado na 

exploração da terra e na mão de obra escrava. É possível suscitar a hipótese de que os 

latifundiários não levaram a sério os movimentos abolicionistas. De alguma maneira, os 

escravocratas acreditavam que a situação seria revertida. No entanto, os acontecimentos 

seguiam caminho contrário aos interesses dos cafeicultores. Segundo Motta Sobrinho 

(1978, p.108), “as leis que libertaram o sexagenário, o ventre da mãe escrava, seriam 

sinais vermelhos, para os escravocratas se adaptarem aos novos tempos”.  

A abolição da escravatura não foi perversa apenas para os escravocratas, também 

teve efeitos negativos aos escravos. Motta Sobrinho (1978) afirma que os escravos 

idosos e doentes teriam sido abandonados à própria sorte, antes mesmo da Lei Áurea. 

Pois, já não serviam para o trabalho pesado.  

 
Os cafeicultores das províncias de S. Paulo e do Rio eram o último 

reduto da ordem servil, pois, no Norte, alforriava-se em massa e já se 

decretara a abolição, no Ceára e Amazonas, desde 1884, dada a 

impossibilidade de competir com o Sul escravocrata e absorvente. [...] 
Muitos cafeicultores do Vale libertaram seus escravos, sabedores que 

eram do fato consumado da abolição. Em Pindamonhangaba, não 

esperaram a assinatura da Lei Áurea. Outros o fizeram, pressupondo 
que manteriam os trabalhadores, em suas terras, agraciados e 

reconhecidos, mas eles desapareceriam pouco depois (MOTTA 

SOBRINHO, 1978, p. 110) 

 

Ricci (2006, p. 42) afirma que “com a decadência da cafeicultura, a mão-de-obra 

utilizada na lavoura migrou para as cidades. O elemento negro foi, pelo menos 

parcialmente, transferido para as atividades geradoras do complexo cafeeiro do oeste 



paulista”. A outra parcela sem opção de trabalho, muito menos de moradia foi expulsa 

do centro urbano, sendo obrigada a morar no subúrbio. É a partir deste momento, final 

do século XIX, que surgem as primeiras favelas no Brasil. 

Além da herança negativa deixada pela abolição, o ciclo do café também 

precisou enfrentar problemas causados pela superprodução. Motta Sobrinho (1978, p. 

113) relata que essa crise “vai gerar a primeira intervenção governamental de monta, 

como solução paliativa, urgente, para atender os reclamos da cafeicultura em 1906, com 

o Convênio de Taubaté, ao tempo do govêrno Rodrigues Alves”. A partir deste 

momento, o café deixa a esfera privada para entrar em domínios governamentais. 

 

 

2.3 A IMPLANTAÇÃO DO CONVÊNIO DE TAUBATÉ 

 

O Convênio de Taubaté foi celebrado em 1906. O objetivo era proteger a 

produção e evitar outra crise financeira no país. Para Motta Sobrinho (1978, p. 117) “a 

política de garantia de preços, longe de regular o mercado, estimulava a produção, não a 

qualidade, e deixava ao executivo republicano, o ônus do encalhe de estoques não 

exportáveis, obrigando-o às emissões inflacionárias”. Esse tipo de acordo beneficiava 

somente a elite agrária da época, enquanto os trabalhadores eram obrigados a enfrentar 

os problemas causados pela inflação. 

Furtado (1989) explica que o Convênio de Taubaté consistia em: 

 
a-) com o fim de restabelecer o equilíbrio entre oferta e procura de café, o 

governo interviria no mercado para comprar os excedentes; b-) o 

financiamento dessas compras se faria com empréstimos estrangeiros; c-) 
o serviço desses empréstimos seria coberto com um novo imposto cobrado 

em ouro sobre cada saca de café exportada; d-) a fim de solucionar o 

problema a mais logo prazo, os governos dos Estados produtores deveriam 

desencorajar a expansão das plantações (FURTADO, 1989, p. 179) 

 

Segundo Ricci (2006, p. 35) apud Milliet (1946, p. 17-27) o Convênio de 

Taubaté “iria estabelecer a valorização do produto no mercado internacional por meio 

da retenção de estoques dos excedentes produzidos”. Para Ricci (2006) este fato ocorre 

devido ao apoio do então presidente da República, Rodrigues Alves. Contudo, esse 

apoio ocorreu de forma tardia. A produção de café no Vale do Paraíba já se encontrava 

em processo de microcefalia. 

Bocchi, Borges, Lacerda, Marques e Rego (2000, p. 68) criticam a implantação 

do Convênio de Taubaté, pois na verdade esse acordo tinha como foco a preservação da 

“renda dos cafeicultores por meio da redução da oferta exportável em uma situação de 

produção crescente. O objetivo era impedir a queda ainda maior dos preços, mas isso 

significava apenas um adiamento da solução do problema”.  

A partir daquele ano, 1906, Motta Sobrinho (1978) explica que o governo 

perderia o controle sobre a inflação, acarretando no subconsumo do mercado nacional. 

“Crescem as emissões não reprodutivas, não se diversifica a produção em áreas de 

geadas, onde deveriam inexistir cafezais, tudo isso com reflexos negativos para o sub-

alimentado povo brasileiro. Não se erradicam cefeeiros anti-econômicos, nem faz a 

diversificação agrícola” (MOTTA SOBRINHO, 1978, p. 117). Na verdade, verifica-se 

que o Convênio de Taubaté produziu efeitos negativos para a implantação de um parque 

industrial no Brasil, pois, incentivou a maior produção do café e prolongou seu ciclo por 

mais duas décadas. A falência da cafeicultura nas demais cidades do Vale do Paraíba 

ocorrerá somente com a Crise de 1929. 



De acordo com Ricci (2006, p. 38), “Bananal e Areias, tiveram sua produção 

acentuadamente reduzida, chegando ao ano de 1935 com uma redução de 97,5% e de 

86,4%, respectivamente, comparado ao ano de 1854”. Fato este que vai ao encontro 

daquilo que foi escrito, não coincidentemente, em 1906, por Monteiro Lobato no conto, 

cujo título não por acaso é Cidades Mortas. 

Motta Sobrinho (1978) explica que as antigas famílias detentoras das fazendas 

de café deixaram a região com destino à capital paulista, outras preferiram a capital 

federal. As terras, cada vez mais perdiam seu valor econômico, foram compradas por 

pecuaristas de leite e de corte. Dando uma nova configuração geopolítica à região do 

Vale do Paraíba paulista. 

 

 

3 MÉTODOS 

 

Este artigo foi elaborado com base na pesquisa qualitativa, pois este meio 

possibilita investigar os fenômenos inseridos nas ciências humanas. A abordagem 

qualitativa apresenta uma estrutura mais flexível aos pesquisadores, explorando novos 

enfoques (GODOY, 1995, p. 21). Nesse segmento encontra-se a pesquisa do tipo 

documental. A vantagem desse tipo de pesquisa está na possibilidade de estudar por 

meio de documentos os fatos históricos, os quais não são possíveis ter contato com o 

público alvo. A abordagem qualitativa também é justificada pelo fato de oferecer maior 

subsídio para melhor entendimento do tema abordado.  

A pesquisa qualitativa ganhou espaço a partir do final do século XX, por meio 

do advento da tecnologia digital, antes dominado pelo modelo quantitativo. Nicolaci-da-

Costa (2007, p. 65) explica que “a mudança de rumo nas pesquisas sociais e humanas, 

por exemplo, é tornada visível pelas inúmeras publicações que se dedicam a um 

empreendimento antes raro principalmente no universo acadêmico anglo-saxão”. Diante 

das constantes modificações sofridas pela humanidade ao longo dos séculos, 

compreende-se a viabilidade da utilização da pesquisa qualitativa.  

A utilização de determinada abordagem teórica metodológica deve considerar 

fatores exógenos, como tempo adequado para a compreensão do fenômeno e acesso aos 

recursos materiais. Assim, a alternativa seria optar tanto pelo viés qualitativo quanto 

quantitativo sem prejudicar o desenvolvimento da pesquisa. Segundo Gunther (2006, p. 

207), “do ponto de vista prático existem razões de ordem diversas que podem induzir 

um pesquisador a escolher uma abordagem, ou outra”. 

Godoy (1995, p. 22) considera os documentos como “uma fonte natural de 

informação à medida que, por terem origem num determinado contexto histórico, 

econômico e social, retratam e fornecem dados sobre esse mesmo contexto”. Destarte, 

justifica-se a contextualização sobre a origem da economia solidária no início do século 

XIX e seu surgimento no cenário brasileiro.  

A pesquisa documental tem papel fundamental para o embasamento científico 

dos motivos que levaram os municípios da microrregião de Bananal, situada na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RM Vale), ao ostracismo econômico.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A plantação do café não foi diferente dos demais produtos agrícolas cultivados 

no nosso país, ou seja, de forma exploratória. Assim, a terra, mais uma vez, foi 

rapidamente deteriorada. O café necessita de pelo menos quatro anos para começar a dar 



frutos. Contudo, quando o plantio é realizado de maneira adequada, a terra frutifica, 

pelo menos, durante meio século. 

De acordo com a literatura abordada, a produção de café foi beneficiada pela 

infraestrutura que havia sido montada pelo ciclo do açúcar. Por exemplo, com a 

utilização de engenhos. Além da utilização de mão de obra escrava. No entanto, o 

modelo escravista torna-se um problema a partir de 1850, com a proibição do tráfico de 

escravos. Posteriormente, em 1888, com a implantação da Lei Áurea foram 

prejudicados tanto fazendeiros quanto escravos. Pois, estes passaram da noite para o dia 

à condição de desempregados, sem teto e sem qualificação profissional. 

A chegada da ferrovia marcou o início da transferência da produção de café para 

a região oeste do estado de São Paulo. Segundo Ricci (2006), os custos de transporte e 

com a tropa representava cerca de 50% do valor da carga. 

Desse modo, conclui-se que a riqueza produzida pelo café não foi suficiente para 

colocar os municípios da microrregião de Bananal na rota do crescimento econômico. 

Ao contrário, esses municípios tiveram sua economia, no primeiro momento estagnada 

e, posteriormente, em declínio. Como caracterizado, ainda em 1906, pelo escritor 

Monteiro Lobato no conto Cidades Mortas. 
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