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CAPITULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO

1. ASPECTOS GEOGRÃFICOS E OCUPAÇÃO VO TERRITORIO

Quem se detiver no exame, mesmo que superficial,
de catálogos, almanaques ou enciclopédias de municípiospau
listas, sem dificuldade logo se dará conta de que os cri-
térios que determinam o conteúdo de tais publicações so-
freram no decorrer deste século, evoluções substantivas.
De fato, tal gênero de material, que comumente fez as ve-
zes de apresentação, de "cartão de visitas" das cidades
do Estado, parece ter cronologicamente deixado de se cons
tituir como guia de conotações geográfico-históricas ou
de relato a respeito de curiosidades locais para aos pou-
cos se estruturar cada vez mais exclusivamente em função
de ser um catálogo econômico municipal. Relação e endere-
ços das grandes indústrias locais, número de operários e
capital investido nos diversos setores, enumeraçao dos
bancos comerciais que operam na cidade, dos centros de co
mercialização existentes,de dados referentes ao orçamento
e ã arrecadação municipal - tais itens passaram via de re
gra a monopolizar o escopo de tantas quantas forem as pu-
blicações mais recentes preocupadas em mostrar ~ e nao ra
ro em enaltecer - o que são as cidades hoje.
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Mas antes nao era ass í m , Em 1888, por exemplo, foi
publicado o Relatório apresentado ao Presidente da PróvÍn
cia de São Paulo1 elaborado por uma comissão de letrados
da época. O relatório era composto por um amplo levanta-
mento da situação dos municípios e comarcas, onde. podem
ser encontradas, em seguida a uma breve descrição denomi-
nada Aspecto Geral, informações a respeito das serras, t~
pografia, demografia, curiosidades naturais, enumeraçao
exaustiva das fazendas e dos acidentes geográficos que eg

caixam os municípios em suas divisas, um longo relato so-
bre a história da fundação, origem do nome, dados sobre
instrução, salubridade, divisão eclesiástica e policial,
além de referências à agricultura, comércio e indústria.
No início do século, os relatos existentes confirmam o p~
drão acima, embora as estatísticas de produção de café já
ocupassem um espaço mais previlegiado entre o que havia
de importante a ressaltar nos municípios interioranos. Nas
décadas de 20 e 30 tais publicações2 ainda conservam es-
sencialmente os mesmos traços: descrições mais qualitati-
vas que quantitativas: aspecto geral, impressões (algumas
de viagens), imagens e apreciações predominam sobre núme-
ros e endereços. exceçao única feita à produção cafeeira.

Por tais razoes, nas obras desse período .•
e que

lSão Paulo - Comissão Central de Estatística.
2Entre outros, verificar os trabalhos de Piza, Egas, Que!
róz e Vallim, anotados na bibliografia.
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vamos encontrar o material mais interessante a respeito
do histórico e geográfico locais. Um autor contemporâneo,
inspirado num memorial topográfico e histórico enviado em
1881 pela Câmara Municipal de São Carlos ã Biblioteca Na-
cional, escreveu:

"As terras que hoje constituem o município de São
Carlos localizam-se nas bordas do planalto ocidental pau-
lista, último contraforte de larga rechã arenítico-basál-
tica meridional.

"A cavaleiro da chapada, em altitudes que se ele-
vam a novecentos e mil metros, as terras são-carlenses de
bruçam-se em linha de escarpas sinuosas, fendidas as ve-
zes pelos cursos d'água que descem para a depressão peri-
férica circundante, trezentos e mais metros abaixo. Os
seus frontes escarpados, voltados para sudeste, apresen-
tam-se irregulares e flexuosos, formando curiosas figuras
geológicas, mesas, piões, cuscuzeiros, que os modernos g~
grafos denominam "morros testemunhos", silentes sentine-
las a contrastar vivamente com as áreas em torno.

"Junto ã base do alcantil. e grimpando elevação aci
ma, desde tempos imemoriais formou-se Irrt rí.ncada e densa
vegetação, alimentada fartamente pelas manchas irregulá-
res de terra roxa, resultantes de pretéritas decomposições
de derrames eruptivos aflorando no basalto. Predomin~vam
no andar superior do tabude as figueiras brancas e os paus
d'alho, que a sabedoria inata do povo indiciou.como padroes

- 3 -
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de boa terra. Alteava-se,tambêm, toda uma rica flora de
perobas, urindiuvas, óleos, sucupiras, guarantãs, cedros,
vamos-jantar, ipês, cabreuvas, alecrins, timbós, canjara-
nas, camelos, saguarajis, araruvas e faveiros. Mais para
o alto, na "cuesta" batida pelo frio vento sul, vi~ejavam
bosques inteiros de pinhais"3•

Os relatos atuais destoam em muito dos de então,
seja pelo simples fato de tantos caprichos naturais nao
mais existirem, seja porque a percepção destes é amiGde
abafada por tantos outros sinais ditos de progresso e de
civilização. Dos frontes de sudeste acima referidos até o
noroeste, cruzando todo o município, acomoda-se a serra
que recebe as denominaç5es de serra da Fortaleza, da Água
Vermelha, da Babilônia, etc e que separa os afluentes do
Mogi-Guaçú, dos do·Tietê~ Ribeirões do Feijão, Lobo, On-
ça, Pinhal, Quebra-Canela, Mello, Monjolinho. Chibarro.M!
neirinho e Pacau desembocam no ribeirão do Jacaré, afluen
te da margem direita do Tietê. Ribeirões das Águas Tur-
vas, dos Negros e Quilombo levam suas águas ao Mogi-Gua-
çu4. Por volta de 1930, tais cursos d'água mereciam ainda
referências de "bastante piscosos e onde se encontram, do~
rados. piracanjubas, etc"s. Frequentemente, os .. .cenar10S

3Neves. pp . 1,2.
4São Paulo - Comissão Central de Estatística. p ..484; Bgas,
p . 1797.
sQueiroz. p~ 408.
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mostrados ,por esses rios ensejavam apreciações deslumbran
tes: "No ribeirão do Monjolinho já vários saltos, entre
os quais, um que mede grande altura. Em quasi todos os ri
beirões há saltos e cachoeiras notáveis por sua beleza,
d'entre as quaes salienta-se a imponente cachoeira do ri-
beirão do Lobo"6. Ainda sobre o território, sempre predo-
minou um clima dos mais amenos e saudáveis do Estado. As
variações de temperatura não são bruscas e, durante o ve-
rão, em geral há sempre ventos· que mitigam o calor. "As
terras altas, outróras cobertas de mattas, são, em geral,
as mais férteis e (•.•) pertencem estas serras ao sistema
independente de elevações que se estendem pelo interior
do Estado sob a denominação de morros de Araraquara( ...).
A parte restante consta de cerrados e campos, que se es-
tendem principalmente ao sudoeste"7.

o sítio sobre o qual se erigiram os primórdios da
cidade, estende-se ã margem esquerda do ribeirão Monjoli-
nho, em território outrora pertencente ao município de
Araraquara. Uma das primeiras notícias que se tem sobre
os sertões de Araraquara remonta do século XVIII, quando
um astr6nomo portuguis em viagem de exploração pelo rio
Tietê deparou com uma grande cordilheira, "que, quando

6São Paulo - Comissão Central de Estatística, p ..486.
7Camargo, Bneve NotIcia, p. 52.
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n'ella batia o sol, parecia-lhe uma grande cidade"s. Os
Índios da região chamavam-na de Aracoara (de ará, dia e
coará, toca ou morada). Ao verem o sol nascer por detrás
das montanhas, acreditavam que ali morava o dia. Embora o
epígrafe "morada do sol" sirva hoje de referência à cida-
de de Araraquara, a rigor seu nome tem o significado de
"ninho de araras", na língua indígena. De qualquer forma,
os campos de Aracoara envolviam um vasto território inex-
plorado delimitado pelo que depois viria constituir os mu
nicÍpios de Araraquara, Jaboticabal, São Carlos, Jaú, Bro-
tas e Dois Córregos.

Outros ~loradores, escravos fugitivos9 que fugiam
ã lei ou que eram degredados e aventureiros resvalaram por
terras na passagem do século e o leitor mais interessado
em tais assuntos poderá se remeter às referências biblio-
gráficas anotadas ao final do texto10•

Do século XVIII é que deve datara conhecimento
dos sertões de Araraquara por expedições de mineiros com
destino a Cuiabá, uma vez que a abertura desta picada 1 1

8São Paulo - Comissão Central de Estatística, p , 292.
90 ribeirão dos Negros herda seu nome daí. Mais tarde, as
terras por ele banhadas dariam origem ã sesmaria batiza-
da com o significativo nome de Quilombo.

lOConsultar Cámargo, B~eve NotZe~a, para um relato extenso
das façanhas dos primeiros brancos que passaram pelo ter
ritório. Vide também Zaluar. -

llllumcaminho foi aberto entre 1719 e 1727, depois abando-
nado e reaberto entre 1765 e 1755". (Dean, lU..o CJ!...a..~o,p.
21.) .

- 6 -

~ li:., ."...~ ~" ..••••••• ~~~=-:--.. ......,__.._ _"._~~___,... ~_



passava por territ6riosda margem direita do Tiet~.

Nessa época, o territ6rio "civilizado" do Oeste
paulista se estendia no maximo até a região de Rio Claro,
bem ao pé das escarpas que inauguram o Planalto Ocidentru.
Dean , em seu trabalho sobre Rio Claro, assim se refere aos
prim6rdios desta cidade:

"A descoberta de ouro em Mato Grosso, em 1718, a~
lerou um pouco a ocupação da área de Rio Claro. A fim de
atingir aquele lugar extraordinariamente remoto e inaces-
sível, os paulistas em geral seguiam pelo rio Tiet~ até a
bacia do Paraná, navegando em grandes comboios urna vez
por ano. Alguns, todavia, para evitar as febres dos pânta
nos, iam por terra desde a cachoeira de Piracicaba, atra-
vés de campos e elevações suaves. A cerca de 30 Km ao nor
te, os viajantes encontravam urna série de escarpas de 200
metros de altitude, que marcavam o início de outro de-
grau do planalto (..•). Seria natural que os condutores
de mula escolhessem um local para descansar antes de dar
início ã cansativa subida que os esperava.

" (•••) As tropas de mulas necessitavam de supri-
mentos e alguns dos arrieiros transformavam-se em negoci-
antes. Começou assim um comércio irregular de artigos de
primeira necessidade, que progrediu lentamente e atendeu
por urna centena de anos a urnapopulação dispersa. Rio ela
ro passou a ser visto como bóca do sertão, pois logo de-
pois dele começava, no planalto, o que os habitantes con-
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sideravam como realmente ermo, o Sertão de Araraquara"12.

A partir de fins do século XVIII a história local
registra um intenso movimento de apropriação de terras
através da disputa pela concessão de cartas de sesmaria.
A maior parte dos donatários provinha de famílias influeg
tes e poderosas estabelecidas com suas fazendas nas re-
giões de Campinas, Itú ou Piracicaba. Vários deles ocupa-
vam cargos públicos de notoriedade ou já haviam prestado
relevantes serviços ã Coroa. Uma das primeiras concessões
outorgadas na região foi a de José Ignácio Ribeiro Ferrei
ra, obtida na segunda metade do século XVIII. Apesar de
ocupar o cargo de secretário do governador, o que o afas-
tava legalmente da condição de donatário, conseguiu vários
títulos de sesmaria (ao menos cinco) nas regiões de Rio
Claro, Brotas e São Carlos13•

As cartas de doação eram concedidas mediante o
compromisso de no futuro o proprietário providenciar cer-
tos melhoramentos, como a demarcação das terras, a abertu
ra de caminhos, a construção de pontes onde estas fossem
necessárias e, "descobrindo-se nelas algú Rio caudaloso,
que necessite de barca para se atravessar, ficará reserv~
da de húa das margens delle meia légua de terra em quadra
para comodidade pÚblica"14.

12Ibid., p. 21.
13Ibid., p. 28; Camargo, B~eve Notlc~a, p. 6.
14Ibid., p . 7.
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Em 1781 foram concedidas três léguas de terra ao
cirurgião-mor do Regimento de Voluntários Reais de São
Paulo que, cinco anos depois, vendeu-a a Carlos Bartho10
meu de Arruda, sargento-mor de Itú e avo do futuro Conde
do Pinhal. Foi daí que se originou a sesmaria do Pinhal,
formadora de grande parte das terras que depois resulta-
riam no município de São Carlos.

No entanto, "parece que o Capo Carlos Bartholo-
meu de Arruda não teve outro intuito senão o de realizar
um negócio de resultados futuros, tanto~sim que nenhuma
providência deu para seu cultivo e povoamento, e nem mes-
mo para a sua demarcação, que só mesmo muito posteriorme~
te15 foi feita"16. De fato, conforme se depreende pela ci
tação abaixo, no início a apropriação legal da terra pou-
co significou em termos de ocupação efetiva, tendo, os
que gozavam dos direitos de propriedade, negociado e esp~
culado constantemente com os títulos de suas concessões.

"Conhecidos que foram os sertões de Araraquara e
a uberdade de suas terras, não tardaram os pedidos de ses
maria dos poderosos da epocha que, sob pretexto de povoa-
rem essas terras, não tinham outro intuito senão o de dar
pasto ã sua desmedida ambição, transformando em dinheiro
as concessões obtidas, que, na ~aior parte das vezes, nem

15Em 1831.
16 I b i d ; , pp . 7,8.
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chegavam a visitar"1? As terras da sesmaria do ,Monjoli-
nho, por exemplo, que mais tarde foram formadoras do se-
tor setentrional do municípi018, tiveram sua posse trans-
ferida pelo menos seis vezes, at~ a consolidação primeira
do sítio urbano.

E difícil determinar com exatidão a 6poca em que
os proprietários de terra resolveram organizar suas faze~
das, levando ã nucleação de alguma atividade econômica na
região de São Carlos de forma a sobrepujar o mero movimen
to de apropriação de terras com fins inteiramente especu-
lativos. Dean observa que "era possível especular que a
melhoria nos transportes ou o aumento nos preços no merca
do internacional pudessem ampliar o perímetro da lavoura
lucrativa (•.•). Por outro lado,lotes de reserva poderiam
ser subdivididos lucrativamente ou utilizados como garan-
tia para empréstimos (••.). (O Governo) considerava os
proprietários de terras como particularmente merecedores
de contratos governamentais, concessoes e altos cargos,
através dos quais era possível acumular novas riquezas
(•..). Fora de qualquer dfivida, a posse de vastos tratos
de terra dava prestígio. daí porque seu proprietário con-
siderava de seu direito exercer comando e auferir defer~n
cia. Tais sentimentos podem ser c~racterizados como

1?Ibid., p . 6.
18IbLd,, p. lO.
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senhoriais, mas eram engendrados por açoes que se destin~
vam a aumentar o acesso a riquezas, e, em decorrência, a
alcançar lucros monopolísticos num mercado ativo e capita
lista"19.

Em 1831, a pedido de Carlos José Botelho,' filho
de Carlos Bartholomeu de Arruda, foi demarcada a sesmaria
do Pinhal. Em 1840, por iniciativa do mesmo, foram planta
dos, aô lado de outras culturas mais importantes, os pri-
meiros pés de café da região. A esse tempo, outras fazen-
das foram sendo organizadas na região, inclusive algumas
por famílias de mineiros procedentes de Campanha e Alfe-
nas, zonas de mineração decadentes.

Um pouco antes de 1856, data da fundação de São
Carlos, nada mais havia na região além de fazendas locali
zadas numa zona pioneira, tocadas ao braço escravo, que
lidavam com a criação de alguns bovinos e suinos, bem co-
mo com um incipiente cultivo de cana-de-açúcar. O núcleo
mais próximo era Araraquara, onde as primeiras casas já
haviam surgido quatro décadas antes, mas que muito pouco
progredira. Em São Carlos, o primeiro agregado de ranchos
de madeira cobertos de palha se distribuiu em torno da ca
pela erigida pelos proprietários da sesmaria do Pinhal,em
sua maior parte irmãos herdeiros da família Arruda Bote-
lho.

19Dean, Rio Cla~o, pp. 27,28.
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Por ocasião do 19 centenário de fundação de São
Carlos, comemorado em 1956, travou-se violenta polê-
mica a respeito de quem teria sido o verdadeiro "fundador"
da cidade, se a família Botelho (netos de Carlos Bartholo
meu de Arruda) ou Jesuíno de Arruda, que já se tornara,
por compra de terras, condômino de parte da sesmaria do
Pinhal. O que era fundar uma cidade? Era erigir urna cape-
la, ou doar um terreno para o patrim6nio pfiblico, ou eri-
gir as primeiras casas de telha, ou talvez ainda qualquer
outro ato de despreendimento e benevolência dos poderosos
da.época? A discussão, entremeada de pareceres de histo-
riadores locais e de fora, descambou em agressoes entre
os herdeiros de cada urnadas famílias, sugerindo mais urna
disputa por argumentos que tivessem o dom de recuperar an
tigos foros de prestígio e nobreza20, já caducos de um sé
culo passado, quando São Carlos era urnadas mais progre~
sistas cidades do interior.

2. BASES VA ECONOMIA E VA SOCIEVAVE LOCAIS ANTERIORES Ã

CHEGAVA DA FERROVIA

Qualquer critério de regionalização a se adotar

20"A verdadeira, a autêntica nobreza já não precisa trans
cender ao indivíduo; há de depender de suas forças e ca-
pacidades, pois mais vale a eminência própria do que a
herdada. A abundância dos bens da fortuna, os altos fei-
tos e as altas virtudes, origem e manancial de todas as
grandezas, suprem vantajosamente a prosâp í a de sangue".
(Holanda, p. 9.).
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se estrutura pela questão qu~ se pretende analisar. Divi-
sões regionais com base em critérios que contemplam a for
mação do relevo, o clima, a demografia, a divisão admini~
trativa do território e a atividade econômica predominan-
te são amifideencontradas na literatura disposta a estabe
lecer qualquer caracterização do Estado de São Paulo. Pa-
ra nossos fins, não nos interessa critérios que desdenhem
a atividade humana que se desenvolveu nas diversas regiões
do Estado. Divisões regionais fundamentadas na configura-
ção geomorfológica, na distribuição de climas e outros são
exemplos comuns de tal possibilidade. Embora o estabeleci
mento original das atividades humanas nas diferentes re-
giões do Estado possivelmente tenha obedecido em parte a
tais orientações naturais, é também fácil reconhecer que
o substractum territorial não é o finicoponto de chegada
de urnadivisão regional. "Seu valor reside na utilização
que dela fazem os grupos humanos .•. As grandes unidades na
turais tornam-se plenamente significativas só quando com-
paradas com as regiões estabelecidas de acordo com os cri
térios humanos"21.

Para grande parte do período que nos interessa,os
autores que se preocuparam com o problema da regionaliza-
ção o fizeram com os olhos cravados na expansão ferroviá-
ria do Estado. De fato, como regionalização envolve

21Monbeig, p , 207.
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obrigatoriamente uma dimensão espacial, a evolução das
vias de transporte sempre matrizarão uma primeira solução
para o problema. Desta forma, nesta etapa inicial do tra-
balho, é conveniente analisar a inserção regional do muni
cípio de São Carlos em termos do que a cidade representa-
va frente a outros municípios antes de sua integração ,

a

rede ferroviária do Estado, em 1884. A partir desta data,
ou seja, durante e após o período correspondente ao auge
cafeeiro regional, outros capítulos nos remeterão com
maior especificidade i questão da inserção regional.

Se percorrermos os primórdios da existência de
são Carlos veremos que em menos de três décad~s de
1856, ano em que foi iniciada a construção da capela que
deu origem i povoação, a 1884, data da inauguração da es-
trada de ferro - a nascente vila auferiu a reputação de
um incessante desenvolvimento no cenário regional. De fa-
to, na metade do século XIX, o lugarejo não passava de
ponto de pousada para os viajantes vindos de Rio Claro
que seguiam no rumo de Araraquara, mais adiante. Tais nú
cleos eram de povoaçao mais antiga e seria portanto conv~
niente ter em conta a pré-existência de ambos no contexto
regional.

Rio Claro constituiu-se como paróquia de Piracica
ba (Constituição) em 1827 e é um dos últimos componentes
da geração de novos núcleos urbanos surgidos na Depressão
Periférica, graças i produção canavieira desenvolvida com
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crescente progresso até meados do século XIX. A produção
do açúcar havia integrado o Estado de São Paulo no merca-
do internacional e era quase que exclusivamente responsi-
vel pela manutenção do sistema viirio existente. A lavou-
ra canavieira implantara-se fortemente no "quadrí.Lât ero

do açúcar", região delimitada pelos municípios de Soroca-
ba, Piracicaba, Mogi-Guaçu e Jundiaí e que ainda abrangia
Itu, Capivari, Porto Feliz, Campinas e Mogi-Mirim22•

Em 1846 o município de Campinas era o maior cen-
tro exportador de açúcar da província. A lavoura canaviei
ra - assim cornoo café o faria com maior intensidade mais
tarde - foi se espraiando conforme encontrava solo adequa
do, aproveitando a rede urbana existente, fazendo crescer
os núcleos antigos e criando novos a partir de povoados
incipientes que até então eram apenas pouso de beira de
estrada para os viajantes que demandavam o sertão do Pla-
nalto Ocidental. Nessa época, em 1845, a vila de São João
do Rio Claro desmembrou-se do município de Piracicaba.

Warren Dean, ao estudar a história de Rio Claro
entre 1820 e 1920, analisa detalhadamente duas grandes trnn

sições na'lavoura local: do açúcar ao café e mais tarde,
do braço escravo ao braço imigrante. Observa que entre 1~0
e 1862 Rio Claro provavelmente atingiu o miximo de sua

~Canabrava, pp. 29, 30.
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produção açucareira, cerca de 522 toneladas. "Depois de
1862, o açúcar foi cedendo passo ao café ••• Os fazendei
ros de Rio Claro financiavam a produção local com o que
ganhavam nas propriedades de Campinas e Itu. A exaustão
das florestas e do solo em regiões mais antigas teria,com
o tempo, transformado a região numa área canavieira impoE
tante, mas então já o café substituia a cana,,23.

-,

Por outro lado, durante a primeira metade do sécu
10 XIX, o núcleo mais vasto e antigo formado em terras do
Planalto Ocidental era Araraquara~ reconhecida como fre-
guesia do município de Piracicaba em 1817 e que se des-
membrara deste já em 183224• O pioneirismo de seus primei
ros habitantes era fato inconteste: por essa época, exis-
tiam apenas algumas poucas vilas no estado de São Paulo,a
maior parte delas localizadas próximas ao litoral e bem
distantes dos sertões de Araraquara. Os sertões se carac-
terizavam por uma tênue integração à parte mais civiliza-
da do território paulista, por constituir uma enorme re-
gião sob cónstante ameaça dos indígenas que anteriormente
aí habitavam25 e também por servir de abrigo a fugitivos

~Dean, Rio etano, p. 41.
·São Paulo - Comissão Central de Estatística, p. 292.
25Registraram-se ataques e cercos de ~avantes à ~raraquara
em 1822, 1826 e 1828 (Martinez Correa, p. 59.).
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e malfeitores em busca de terras sem lei26•

Curiosamente, parece ter sido justamente tal con-
dição de extremo isolamento a razão primeira da elevação
da freguesia ã vila, em 1832. Seus habitantes reclamavam
há muito a construção de uma cadeia local para fazer fren
te aos desordeiros que vagavam pela região. Estes tinham
de ser levados até Piracicaba e como a viagem era difí-
cil, havia muita evasão durante o percurso. A Câmara de
Piracicaba se recusava a levar adiante o projeto, por fal
ta de dinheiro. "Essa situação (de insegurança) deveria

26Entre eles, Pedro José Netto, o "primeiro" morador da re
gião: "Reza a t rad í çâo que o primeiro habitant~ gu~ se es
tabeleceu no territorio ocupado pelo nosso mun1c1p10,por
volta do ano de 1790, foi Pedro José Netto. Conta-se que
era elle homem de certa cultura para o seu tempo e occu-
pava posição de destaque na villa de Ytú, onde, por ques
tões ~olíticas, aggrediu e feriu a um sujeito do partido
contririo, facto este que lhe valeu processo e consequen
te condenação a degredo em Piracicaba (•.•). Netto, en~
tretanto, conseguiu fugir, atravessando a nado o rio Pi-
racicaba e, internando-se pelo sertão, veio buscar homi-
zio no território que hoje ocupa são Carlos. Refere a
mesma tradição que era homem brando de trato e sabido em
cousas de medicina, pelo que logo conseguiu ~rangear a
estima e a confiança do gentio, com cujo aux1lio explo-
rou a extensa zona que deste município se estende aos de
Boa Esperança e Jaboticabal, fazendo posses de terra que
lhe proporcionassem, mais tarde, a reconquista da sua
liberdade. Entre as posses feitas por Netto, figura a do
Ouro, onde se fundou, mais tarde~ a povoação "de Araraqua
ra (•••). Tendo apparecido novos exploradores, Pedro Jo~
sé Netto repartiu com elles o seu domínio e, com a condi
ção de o livrarem das justiças de Ytú, cedeu a diversos
a maior parte das terras que possuía. (•••). Faleceu Pe-
dro José Netto em Araraquara, de um coice de burro, aos
19 de novembro de 1817, com a edade de 60 annos presumí-
veis, sendo sepultado na matriz". (Camargo, Blleve NotZ-
~ia, p.8). Vide também São Paulo, Comissao Central de Es
tatística, p. 292.
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continuar enquanto nao houvesse um grupo com autoridade
bastante para exigir esse mínimo de segurança, que conse-
guisse uma administração própria, através da qual pudesse
cuidar de todos os problemas da região sem a necessida~~
consentimento de uma autoridade localizada numa v íl.a dis-
tante"2? Os fazendeiros sentiam necessidade de enfrentar
esses e outros problemas, para que pudessem defender suas
posses de terra, legalizando a vida em comum nos
das regiões mais civilizadas.

moldes

Claros sao os indícios de que o decreto de cria-
ção da vila de Araraquara em 1832 significou sobretudo re~
ponder a tais anseios decorrentes do isolamento, e n ao ,

como se poderia imaginar, reconhecer os progressos da vi-
da econ6mica que ali estariam se instalando. O relatório
apresentado ao Presidente da Província de São Paulo em
1888 t;ece considerações sobre "o pouco desenvol vimen to qte

tem tido, em relação a outros, o município de Araraqua-
ra,,28. Vallim arrola elementos para a compreensão de "co-
mo fora lento progresso daquele antigo sertão de Aracoa-
ra,,29. Além destes, Milliet refere-se ã existência do mu-
nicípio de Araraquara em 1836 como uma "exceção aventuro-
sa"? o. Realmente, observando a própria evolução numérica

VMartinez Corrêa, p. 60.
28São Paulo - Comissão Central de Estatística, p. 292.
29Vallim, p. 18.
30M i11i e t , p , 52.
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da população do município de Araraquara, constata-se que
esta só ira deixar de perder terreno relativamente aos ou
tros municípios depois criados na região, em fins do sécu
10 passado. Entre estes, Rio Claro seria reconhecida corno
paróquia de Campinas em 1830 e elevada a município- em
1845.

Referindo-se ã ârea que depois seria denominada"Bai
xa Paulista'f31, Cama.rgo aponta que o levantamento censi tá
rio de 1836 acusa para essa zona exclusivamente o municí-
pio de Araraquara, com 2764 habitantes. E prossegue:"( ••)
tera esta zona, em 1854, mais de 20.000 distribuídos pe-
los seus cinco municípios. O seu primeiro município figu-
rará, então, em terceiro lugar quanto ao numero da popula
ção, com 4965 habitantes. Tornando-lhe a dianteira Rio Cla
ro, com 6564, e Limeira, com 5045, vindo em quarto e qui~
to lugar, respectivamente, Jaboticaba1, com 2885 habitan-
tes e Descalvado, com 2430"32.

n interessante notar que justamente Limeira e Rio
Claro estão.localizadas no "primeiro degrau" do Planalto
Paulista, isto é, ainda na Depressão Periférica, formação

91Zona servida pelo trecho inicial da Companhia Paulista de
Estradas de Ferro e que compreendia, na década de 1930,
os municípios de Rio Claro, Anapolis, Itirapina, Araras,
Araraquara, Barretos, Cajobi, Olímpia, Colina, Guaíra,
São Carlos, Santa Rita, Descalvado, Porto Ferreira, Pira
çununga, Leme, Santa Cruz da Conceição, Limeira, Palmei~
ras, Jaboticabal, Bebedouro, Monte Azul, Pitangueiras,
Guariba e Viradouro.

nCamargo, Cne~clmento, p. 70.
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geológica que precede na marcha rumo ao oeste os núcleos
de Araraquara, Descalvado e Jaboticabal, estes situados
no "segundo degrau" do Planal to Paul ista, j â referido an-
teriormente como Planalto Ocidental.

Na região de Araraquara, do mesmo modo que'em Rio
Claro, foram ensaiados os primeiros cultivos de cana-de-
açúcar enquanto o café começava a ser cultivado no vale
do Paraíba, região onde se situavam antigos engenhos~ An-
tes disso, porém, na segunda década do século passado, to
das as fazendas de Araraquara dedicavam-se ã criação de
gado bovino, primeira atividade econômica regional. O
grande mercado consumidor e distribuidor dos produtos ori
undos dos campos de Araraquara era Piracicaba, já na épo-
ca centro comercial importante inserido em pleno foco da
economia açucare ira.

Em 1825, segundo o relato de Corrêa, foi inaugura
do o primeiro cultivo de cana local, por um senhorde enge
nho proveniente de Piracicaba, que se estabeleceu em Ara-
raquara pela compra de duas sesmarias. A partir daí, ..•

v a-

rias fazendas mistas surgiram, passando a produzir açúcar
e aguardente, ao mesmo tempo em que criavam gado.•A par-
tir de 1840, o período de consolidação da cana-de-açúcar
foi marcado por importantes transformações: a terra se va
lorizou ~ medida em que as lavouras começaram a penetrar
na região, o diferencial de produtividade entre elas de-
corrente da maior ou menor fertilidade determinàu sua
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utilização (para plantio de cana ou criação de gado), a
procura pelo braço escravo se acirrou pelo aparecimento
de uma lavoura comercial na região. "A importância da la-
voura da cana e sua industrialização podem ser atestados
pela presença de engenhos, alambiques, caldeiras, tachos,
que em número reduzido nos inventários das décadas de
trinta e quarenta, começam a se avolumar nas de cinquenta
e sessenta."33.

Porém, nesses últimos anos já se torna perceptível
a presença de outra cultura que, pela importância vindou-
ra, varreria tanto as fazendas canavieiras quanto os lati
fúndios pastoris da região: o café. A partir daí, podemos
retornar ao nosso foco de análise, o virtuoso desenvolvi-
mento do núcleo de são Carlos, cuja capela começaria a
ser erigida em 1856.

Deffontaines observou !tapreeminência da função
religiosa que serviu de ponto de concentração inicial (p!
ra a fundação de algumas cidades). Em geral é um fazendei
ro ou uma reunião de fazendeiros vizinhos que faz doação
do território; ela o constitui em patrimônio, patrimônio
oferecido ã igreja, ou antes, a um santo, ao qual será de
dicado o nôvo burgo e do qual êle levará o nome. O ato -e
redigido em nome do santo e o b í spo assina no seu Lugar't ",

33Martinez Corrêa, p , 76.
3ltDeffontaines, p. 14.
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No caso de são Carlos, a construção da capela fora solici
tada por Jesuíno Soares de Arruda e sua mulher, proprieta
rios, ao lado dos herdeiros de Carlos Jose Botelho, de
partes da antiga Sesmaria do Pinhal. Todas essas pessoas
eram afazendadas em terras do município de Araraquara e
constituiam figuras de prestígio da nascente oligarquiaill
cal. O ofício fora encaminhado ao bispo diocesano, sob a
alegação de que "sendo-lhes summamente difícil a recepçao

~ ~do Sant1ssimo Sacramento da Egreja em razão da distancia
em que residem os suplicantes da sua Matriz, por isso de-
sejam erigir urna Capella sob a invocação de são Carlos a-
fim de terem mais perto de sua habitação o Santíssimo Sa-
cramento (••.) e pedem os mesmos suplicantes licença para
benzerem um cemitério na mencionada Capella"35. São Car-
los fora o santo escolhido porque Carlos era o nome pred~
minante na família Botelho, desde suas origens que remon-
tam a Portugal.

B provavel que o elemento religioso viesse de en-
contro is ispiraç6es dos fazendeiros de disciplinar a vi-
da em comum e suas posses de terra na frente pioneira. Con
forme observa Corrêa, o fato de serem católicos signific~
va que "sentiam necessidade de assistência religiosa nao
apenas paras as praticas habituais de sua religião, mas
também como um veículo de civilização, refreando os

35Camargo, BlLeve Not1.c.-i..a., p. 10.
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instintos dos indivíduos mais afoitos que iam ter àquelas
paragens, em busca de urna vida livre, num mundo sem lei"s6.

Um agregado cada vez maior de casas foi logo ro-
deando o sítio em torno da capela. A licença episcopal p~
ra sua elevação, concedida no ano seguinte, em 185-7, já a
apanhara quase pronta. "Havemos por bem pela presente con
cedernos faculdade para que possa. erigir e edificar urna
Capella com a invocação de São Carlos, contanto que seja
em lugar decente e desviado quanto possa ser de lugares
irnrnundose sordidos, e de casas particulares nao sendo p~
rém em lugar ermo e despovoado e que na dita Capella te-
nha ambito para poderem andar proc í ssôes"! 7•

Em meados do mesmo ano, o presidente da Província
de São Paulo assinou o ato de criação do distrito de paz
de São Carlos do Pinhal, respondendo a pedido solicitado
pela Câmara de Araraquara. Este era o primeiro passo rumo
à autonomia administrativa, já ensejada, ao que parece,p~
los fazendeiros da região de são Carlos, sob proposta e
presidência de Antonio Carlos de Arruda Botelho, futuro
Conde do Pinhal. Os cargos de subdelegado de polícia e de
juiz de paz foram logo preenchidos por membros das duas
famílias que mais tarde teriam influência na vida políti-
ca local, pelo menos até a fim do Império: Camargo Pentea
do e Arruda Botelho.s8

36Martinez Corrêa, p , 87.
37Camargo, B1Leve NotZc.-l.a., p , 11..
~Vide o Capítulo 111.
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Os indícios que poderiam evidenciar que aquele l~
cal teria possibilidade de se transformar numa ..prospera
vila do Império foram simultaneamente sendo providencia-
dos e acumulados pela oligarquia local. Entre eles, chama
a atenção o proeminente papel das funções religiosas. Ai~
da em 1857, a primeira missa, os primeiros batizados e a
benção da capela. Em 1858, uma cadeira de primeiras le-
tras para o sexo masculino, a elevação do distrito de paz
à categoria de freguesia e a doação dos primeiros terre-
nos para formação de seu patrimônio. No ano seguinte, a
visita do bispo de Jaboticaba1, que veio ministrar o sa-
cramento da crisma, hospedando-se na casa dos Arruda Bote
lho, na cidade. A nomeação do primeiro pároco para a fre-
guesia em 1860 e o sepultamento, sob o altar mor da igre-
ja, do patriarca dos Camargo Pentead039• Em 1862, a cria-
çao de uma cadeira de primeiras letras para o sexo femini
no e a apresentação do primeiro espetáculo dramático ence

. -
nado por um grupo de artistas amadores saídos da elite 10
cal 40. "Tal foi o desenvolvimento da freguesia que a As-
sembleia Provincial, por lei de 18 de março de 1865, re-
solveu eleval-a á categoria de villa"41.

A primeira Câmara Municipal foi empossada em se-
tembro do mesmo ano e entre seus membros não havia um que

39José Ignácio de Camargo Penteado, progenitordofilho de mesmo
nome, que ôepo í s figuraria entreos expoentesdapofítica local.

4°1bid,, p. 12, 13•
41Ibid., p. 13.
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nao fosse fazendeiro na região. O sítio urbano tal qual
o compreendemos hoje, era então formado por aproxirnadame~
te 10 quarteirões distribuídos ao redor da capela e os ve
readores logo tomaram a iniciativa de batizar suas ruas,
em nGmero de seis. Outra providincia imediata foi ~ cria-
ção do termo de São Carlos, com a nomeação de um delegado
de polícia e de vários juízes municipais, também
proprietários de terra.

todos

Tanto a capela quanto o cemitério, obras pGblicas
como vimos fundadoras da nascente povoação, foram remode-
lados uma década depois, em 1868 e 1872, respectivamente.
!tO novo templo, construído, como o primeiro, de madeira,
foi edificado de modo a abranger em seu recinto a capela
primitiva, que foi sendo desmanchada ã medida que se ia
erguendo a nova egreja"1+2. Quanto ao cemitério, "a incon-
veniincia deste continuar localisado a curta distancia da
villa"1+3 determinou sua mudança para outro local· mais
afastado.

..Nessa epoca a principal e~trada era a que descia
até Rio Claro, aos pés do planalto e que depois ia ter a
Piracicaba, Campinas, Jundiaí, São Paulo e finalmente San
tos. Por aí afluiam os principais produtos da região e
que eram comercializados nas praças mais adiantadas ao

1+2Ibid., p , 15.
1+3Ibid.,p , 16.
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sul. P~lo outro lado, o prolongamento dessa estrada con-
duzia a Araraquara, de onde saía outra picada rumo a Mi-
nas e Goiis. Obviamente o primeiro trecho assumia maior
importância que o segundo e os próprios moradores da re-
gião estavam mais interessados em sua conservaçao.. Uma
vez que o governo provincial não atendia aos constantes
pedidos de reparos, os próprios fazendeiros tratavam de re
cuperar os caminhos danificados. Entretanto, a declaração
de guerra ao Paraguai, na década de sessenta forçara o g~
verno a se importar mais com a qualidade das estradas pa-
ra o norte. A vila de Araraquara, sobretudo, se mostrara
estrategicamente localizada para o abastecimento das tro-
pas arregimentadas em Mato Grosso.~~ Em 1868, o presiden-
te da província informava que a estrada de Rio Claro a
Araraquara, e que portanto passava por São Carlos, se en-
contrava em bom estado~5. No início da década de 70 "ten, -
do melhorado sensivelmente os recursos do logar, aqui ti-
nham fixado residência, um jovem advogado e um conceitua-
do médio"~ 6.

O progresso do município fora confirmado pelo re-
censeamento realizado em 1874. Ji contava então a vila,
que nao tinha ainda completado dez anos, com 6897 habi-
tantes, mais de dois terços da população de Araraquara,

~~artine z Corrêa, p . 10.
~São Paulo - Comissão Central de Estatística, Pi 24.
~6Camargo, BILe.ve. Not1.c..i..a, p , 17.
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de quem fora distrito. Os nGcleosmais importantes da fu-
tura Baixa Paulista permaneciam os mesmos do recenseamen-
to anterior, feito em 1854. Rio Claro e Limeira apresenta
vam perto de quinze mil habitantes cada um e em seguida
Araraquara, agora com 9767 habitantes. Logo depois, po-
rém, ao invés de Jaboticabal ou Descalvado, surgiria São
Carlos como quarta vila da região em contingente popul.acíq

nal~6. Destes moradores, a grande maioria residia na zona
rural e cerca de um quarto do total eram escravos.

Durante a década de 1870, dois surtos de varrola,
o primeiro em 1874 e outro em 1879, constituiram a maior
ameaça ao desenvolvimento de São Carlos. O primeiro surto
da epidemia foi o mais grave e atingiu São Carlos em de-
zembro de 1874, prolongando-se "durante meses, mata.ndomui
tas pessoas e afugentando outras, de modo a tornar a villa
quasí deserta,,~7. Cinco anos depois, outro surto atingiu
a vila em menor grau, "não causando a população o pouco e
os mesmos prejuízos que da primeira vez,,~8. A ocorrência
da varíola ~m São Carlos e em outras cidades levou o go-
verno provincial de João Teodoro Xavier a promover um cer
to esforço pela vacinação contra a moléstia, ainda em
1874. No entanto, a campanha acabou atingindo poucas pes-
soas e mesmo assim a maior parte delas na capital. Os

~6Camargo, CJr.e.óci ..mel1;to, p , 71.
~7Camargo, BJr.eve No;tlcla, p. 17.
~8Ib id,, p. 19•
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fazendeiros, de um modo geral, somente admitiam a possibi
lidade de tomada de medidas de saúde pública pelo governo
estadual em caso de epidemia. "Os poderosos grupos rurais
que controlavam a Câmara preocupavam-se não só com os cus
tos de saúde pública como também com a possibilidade de
interferência em seus próprios dom In í.o s'!" 9. Somente mais
tarde, já na República, em 1892, um abrangente programa
de saúde pública foi estabelecido, quando as oligarquias
rurais perceberam que a ameaça da insalubridade poderia
minar seus esforços para a vinda dos imigrantes.

Além do médico citado anteriormente, a vila podia
contar ainda com a assistência de dois práticos clínicos
imigrantes que, já em 1871, quando não havia nenhum médi-
co formado no local, haviam solicitado à câmara "licença
para clinicar, visto já terem exercido a profissão de mé-
dico"so. Em 1877, outro médico, este sim ilustre, pois
havia se formado na Faculdade do Rio de Janeiro, abriu 'em
São Carlos seu consultório.

,
Outras providências importantes ocorridas na villa

ainda nesta década e que atestam a efervecência de sua vi
da urbana foram a criação do "Clube Concórdia Familiar",
em 1877 e a publicação de quatro jornais.Sl

1t9Love,p , 38.
~Camargo, B~eve NotIcia, p. 16.
slA Tribuna de São Carlos (1876), A Propaganda (1878), A
Evolução (1878) e o Diário de São Carlos (1878). (Ibi~.
p . 18.).
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A nova década se revelaria promissora e os fazen-
deiros locais, que a essa época já haviam empreendido
primeiras obras da estrada de ferr052, bem o sabiam.
1880, providenciaram o máximo que São Carlos pdderia

as
Em
al-

çar administrativamente no Império: a elevação da yila ..
a

categoria de cidade e simultaneamente, a instalação da co
marca judicial. Dois anos depois era aberto o novo cemité
rio, para o qual o próprio Conde do Pinhal havia feito ~
truir os muros e o portão de ferro. Mais dois anos e o
mais novo edifício público seria entregue a cidade: o mo-
derno prédio da Câmara, erguido com recursos tanto do Te-
souro Provincial como de latifundiários da região.53

o orgulho sancarlense se inchava por todas essas
realizações e era inevitável que grande parte deste ufa-
nismo surgisse da prevalência de tantos feitos locais em
relação aos .da mais próxima vila, Araraquara. Esta somen-
te ascenderia i categoria de cidade nos meses finais do
Império. O recenseamento organizado em 1886 era eloquen-
te a esse ~espeito. São Carlos passara de 6897 habitan-
tes em 1874 para 16104, doze anos depois, enquanto que
Araraquara vira sua população diminuida em 200 pessoas,no
mesmo períod05~.

Foi com tal espírito altaneiro que esta ...prospera
cidade do fim do Império entrou na era da ferrovia.
53Vide o Capítulo 111.
54Anteriormente ã construção do referido prédio, as ses-
sões da Câmara eram realizadas em casas particulares.(Ibid.,p.20).

550 recenseamento de 1886 apontaria a população de São Car
los como ~ segunda da futura Baixa Paulista, ultrapassa~
da numericamente apenas pela de Rio Claro (20133 habitan
tes). Vide tabela 1.
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TABELA 1 - População dos principais municípios da
Paulista 1836 - 1886

Baixa

1836 I 1854 1874 1886

Rio Claro - 6564 15035 20133

Araras - - 5495 9519

Araraquara 2764 4965 9767 9559

Desca1vado - 2430 5709 8257

Jaboticaba1 - 2885 5259 26224

Pirassununga - - 7169 15913

Limeira - 5045 14283 15879

São Carlos - - 6897 16104

* Fonte: Camargo, CILe..6 c..i.me.n.to. p •.6.
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CAPITULO 11

CONSTITUIÇAO DAS CLASSES POPULARES

1. POSSEIROS, 1NVIOS E ESCRAVOS

Analisaremos neste capítulo as contribuições étni
cas, espontâneas ou não, determinantes da estrutura de
composição da população que se formou sobre o território.

Desde já, é conveniente não perder de vista que
toda presença ou exterminação, marginalização ou absorção,
dos grupos populacionais em questão, encontra sua razao
de ser na implantação e sobrevivência do sistema de gran-
des lavouras inaugurado em meados do século passado no
Oeste Paulista. Matança dos índios, expulsão dos possei-
ros, importação dos negros escravos e depois dos imigran-
tes europeus são etapas de um mesmo processo que se sobre
poem uma após outra.

Quando pessoas de influência da côrte portuguesa,
- em geral proprietários de terras localizadas nas regiões
favorecidas pelo ciclo do aç6car do início do século pas-
sado, - obtiveram concessões de terras na região, ini-
ciou-se, corno vimos, um intenso movimento de especulação
imobiliária. A princípio pouco importante em termos de ocu
pação efetiva, i medida em que as sesmarias foram sendo
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demarcadas com vistas ã exploração agrícola, tratou-se 10
go de se promover a expropriação do "gentio nativo" da re
gião.

Mas quem eram estes e o que faziam? Dean a eles se
refere como "habitantes primitivos que se haviam recolhi-
do até um pouco além da região de Rio Claro, em princípios
do século XVIII"!. Na verdade, eram lavradores em busca
de terras que os fariam pequenos proprietários, pessoas
mal sucedidas a leste que se tornaram posseiros a oeste,
onde dispunham de uma vasta região inexplorada, de solo
fértil ,e clima temperado. Em áreas em torno dos caminhos
percorridos antes pelas bandeiras, aglutinavam-se tempora
riamente, pois utilizavam-se de técnicas agrícolas preda-
doras, formando pequenas lavouras de subsistência que subs
tituiam a floresta virgem até então existente.

Estes eram os primeiros posseiros, descritos por
Cincinato Braga como "homens desprotegidos da fortuna,
affeitos ás rudes lides do desbravamento de mattas vir-
gens, que em diminuta parte transformavam em arrozaes,fei
joaes, milharaes, quasi sempre proximos de campos onde
apascentavam gado de criar,,2. Em São Carlos, talvez o mais
ilustre deles tenha sido um tal Greg5rio, que residia em

lDean, Rio Cla~o, p. 20. O capítulo 1 deste livro examina
detalhadamente essa população nativa.
2Braga, Con~~ibuição, p. V.
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~1831, quando a sesmaria do Pinhal foi demarcada, a beira
do riacho que atravessa a cidade e que herda seu nome3•

Com a organização das fazendas e a perspectiva de
implantação de lavouras comerciais, essa gente teve 00 ser
ou expulsa, ou submetida a variadas formas de arrendamen-
.to, ou ainda incorporada como empregados para serviços va
riados nas grandes explorações agrícolas."O sistema das
grandes lavouras teve origem com a usurpaçao da terra e a
eliminação ou marginalização dos lavradores existentes,
por um grupo de pessoas que tinha acumulado capital nos
negócios de exploração agrícola ã época da colônia. Por
este ato expropriaram também o valor investido na terra
pelos pequenos posseiros, graças ao seu trabalho de derru
bada da mata em ireas extensas"~. Corno estes lavradores
não dispunham de nenhum poder ou influência capaz de con-
verter a ocupação original destas terras em posses legali
zadas pela Corôa, foram em pouco tempo expropriados e mar
ginalizados, ã medida em que os excedentes financeiros ge
rados pela economia colonial acumulados a Leste foram sen
do reinvestidos a Oeste.

O reconhecimento da aquisição de terras por mera
ocupação das mesmas era admitido pelas Ordenações Filipinas

3Camargo, B~eve NotIcia, p. 9; Ladeia de Faria, pp. 7, 8.
~Dean, Rio Cla~o, p. 183.
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do Reino de Portugal. Tal postura entretanto, teve aos po~
cos de ser abandonada pois ela dificultaria a implantação
dos latifúndios de exportação. Os posseiros pressentiam e~
sas alterações e procuravam se precaver, ainda que sem
êxito. "Para maior segurança de seus direitos, requeriam
os occupantes ao governo a concessao de cartas de sesma-
rias, pelas quaes melhor se assegurassem da manutenção de
sua posse e acquisição do seu domínio. Entretanto, conce~
soes graciosas e vantajosas como essas, não eram tão fi-
ceis de se obter que um sertanejo qualquer, desamparado
do favoritismo administrativo, as podesse desembaraçada-
mente alcançar. Dahi porque, não raro, o posseiro aliena-
va seus direitos possessorios i outrem, que melhores ele-
mentos tivesse para obter carta de Sesmeiro"s.

Todas essas açoes que visavam a espoliação de la-
vradores pobres eram perfeitamente legítimas perante os
novos fazendeiros e o governo, pois ambos consideravam o
caboclo como um caí.p í ra ignorante, um indolente irrespon-
sivel e improdutivo incapaz de fazer florescer a riqueza
na região. "Aos olhos dos outros moradores das vilas, com
maior ascendência social, essas famílias livres eram sim-
plesmente consideradas como constituídas de "caboclos",
fosse qual fosse a raça,termo este que soava vagamente

~raga, Cont~ibuicão, pp. V, VI.
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pejorativo. pois trazia implícitos os conceitos de rude e
mestiço. sem a conotação favorável de termos como "explo-
radores" ou "desbravadores"."6

Entretanto. além de expulsos ã proporçao em que
as terras da região foram valorizadas por passar a fazer
parte de uma economia de mercado. os caboclos posseiros de
sempenhavam também uma outra função importante. que foi a
de manter os índios ã distância da frente pioneira de la-
vouras para exportação. De fato. ao longo de dois séculos.
ao serem empurrados cada vez mais para o interior de são
Paulo. tais elementos acabaram também comprimindo a popu-
lação indígena em direção ao sertão, atuando como amorte-
cedores de conflitos entre os aborígenes e os fazendeiros.

Se muitos dos caboclos posseiros acabavam sendo
assimilados como empregados nas propriedades rurais que
avançavam. o mesmo jamais aconteceria com os índios, mais
ã frente. O contato com o homem branco sempre lhes signi-
ficou cruel destruição e a Gnica maneira de escaparem ao
extermínio era a fuga sertão adentro.

Na época da abertura da estrada de ferro ligando
Rio Claro ã são Carlos. foram encontrados urnas funerárias
e outros utensílios indígenas próximo ã estação Conde do
Pinhal. O próprio nome Pinhal da sesmaria e depois da
cidade (São Carlos do Pinhal) reza a tradição. advém do

6Dean, Rio Cla~o, p. 24.
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"facto de terem sido plantados por esses selvagens uns ve
lhíssimos pinheiros que existem nas proximidades d'aquelie
local"? Provavelmente eram índios pertencentes ã grande
confederação dos guaianases, habitantes dos vales do Mogi-
Guaçu e do Tietê até os campos de Piratininga e a , serra
de Paranapiacaba, onde os encontrou Martin Afonso em 15328

•

Talvez a maior herança deixada pelos índios em te~
ritório paulista tenha sido uma população amestiçada, da
qual se derivaram originalmente muitas famílias de cabo-
clos posseiros, fruto da proximidade, ainda que conflituo
sa, entre estes últimos e os aborígenes.

Enquanto a população indígena nada representava
em termos de potencial produtivo para a sociedade, sendo
por esta razão exterminada, os negros encarnavam quase to
da a possibilidade de produção das fazendas em meados do
século XIX. Eles haviam sido fartamente empregados no tra
balho tanto dos engenhos e das lavouras do quadrilátero
do açúcar, quanto das fazendas cafeeiras formadas ao lon-
go da marcha do café até a metade deste século.

A data da fundação de São Carlos em 1856 coincide
com o declínio do regime escravista no Brasi19• A lei

?Camargo, B~eve Notlcia, p. 6.
8Sampaio Vidal, p. V.
9A porcentagem de escravos existentes na província encon-
trou seu valor mais alto dois anos antes, em 1854, cor-
respondente a 28% da população, diminuindo a partir daí
gradativamente até a abolição. Em 1886, dois anos antes
desta, a porcentagem de escravos era ainda em torno 00 9%
da população. (Love, p. 25.).
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de extinção do tráfico negreiro promulgada em 1850 era o
prenfincio de que a mão-de-obra se rarearia nas próximas
décadas10• Pela análise dos inventários que Corrêa rea1i-
zou em Araraquara, observa-se que o valor dos e~ravos pr~
ticamente dobrou na região, a partir da década de 1950.
Tal alteração reflete a extinção do tráfico, sem dfivida,
mas também o fato da região estar se transformando em rurea
de lavouras comerciais. Em Rio Claro, Warren Dean encon-
trou valores mais altos, provavelmente porque considerou
apenas os escravos de 15 a 29 anos, do sexo masculino.

TABELA 1 - PREÇO DOS ESCRAVOS

Preço médio em mil-réis
Década

Araraquara(l) Rio C1aro(2)

40 349 509
50 689 1179
60 833 1821
70 989 2044
80 742 1056

(1) Dados obtidos em Martinez Corrêa, pp. 70,163.
(2) Escravos de 15 a 29 anos, do sexo masculino;

dados obtidos em Dean, R~o cta~o, p. 66.

IDOS escravos pouco se reproduziam, em virtude de suas pr~
cáris condições de vida.
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Apesar disso, durante mais de 30 anos os fazendei
ros da região, continuariam ainda utilizando o trabalhoes
cravo, pois na verdade este representava a garantia de
existência do latifúndio, que se esfacelaria sob a ausen-
cia dos braços que mantivessem sua produçãoll.

Inicialmente, os escravos eram trazidos dos muni-
cípios vizinhos pelos seus donos, que já os possuíam em
propriedades rurais em outras regiões. Assim por exemplo,
Francisco da Cunha Bueno e seu sobrinho e genro Alfredo
Ellis trouxeram em 1874, para a formação da Fazenda Santa
Eudóxia, em são Carlos, cerca de cem escravos negros e m~
latos, provavelmente originarios das outras propriedades
que o primeiro ja possuia em Indaiatuba e Itaquirí (hoje
Itirapina)l2.

Do mesmo modo, João Alves de Oliveira, procedente
da vizinha Minas Gerais, deve ter trazido de sua região
de origem contingentes de escravos para a abertura de sua
fazenda na sesmaria do Monjolinho, localizada em justapo-
sição aos terrenos da sesmaria do Pinhal. Este personagem
tornou-se famoso na história local por se recusar a ofere
cer o terreno para a construção da capela. O local escolhi
do para a construção desta recaía sobre suas propriedades,
mas João Alves de Oliveira discordou, por um motivo aliás

110 auge do emprego de escravos na região foi, porisso.po~
terior.

12Ellis Jr., pp. 61, 72, 73.
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muito interessante: "ficando demasiado próxima de sua fa-
zenda, a povoação seria motivo para distrahir e perverter
seus escravos."13

Aos poucos porém, ã medida em que esta região foi
se constituindo ao final do Império como frente pioneira
do café, solicitando assim mais braços, os cafeicultores
tiveram de importar escravos de outras províncias, sobre-
tudo nordestinas, ainda que a um preço exorbitante •

.•Dean observa que "o numero de escravos em Rio Cla
ro continuou a crescer quase até o ano da abolição,,1~•.Na
vizinha Araraquara, a anilise dos inventirios registrados
em cartório indica que desde a década de 1830 até a de
1880 (inclusive), em termos de valor, a posse de escravos
era significativamente mais importante que a de 1avour~,
de propriedades urbanas ou de animais; sendo superada tão
somente pelos valores das propriedades rurais, legados nos
testamentos1S. Também era comum que os fazendeiros contra
tassem empreiteiros que possuísrem turmas de escravos para
formar o cafezal e o contrato típico entre as duas partes
previa em geral um certo número de escravos como garantia
de cumprimento do acord016.

13Camargo, BILe.ve No:tZc...<.a, p. 10.
1~ean, R'<'o ClalLo, pp. 62, 63.
1~artinez Corrêa, pp . 135, 281.
16Dean, R'<'o CialLo, p , 49•.
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A tabela a seguir apresenta os dados relativos ao
nGmero de escravos existentes em São Car10s.Em 1852, quan-
do o município ainda não fora criado, o nGmero total de
escravos em Araraquara, município que deu origem ao re São
Carlos, era de 117617• Mais de 20 anos depois, em. 1874,
São Carlos abrigaria em suas fazendas quase o mesmo núme-
ro de escravos que em Araraquara. A partir daí, os dados
ainda que precários, são mais frequentes em virtude da
instituição em 1875, da Junta de Emancipação Local. Corno
pode-se observar, o emprego de escravos praticamente nao
diminuiu até o ano da abolição. Somente em 1886, regis-
tra-se urna queda, em r~zão da promulgação da Lei dos Sexa
genários. Entretanto, as c i f r'asdo ano'seguinte j á apontam
a reposição destes. Em relação a Araraquara, São Carlos ao
longo dos 10 anos que precederam, a abolição, sempre dis-
pôs de aproximadamente do dobro do nGmero de escravos. Rio
Claro, por outro lado, por situar-se mais a leste, sempre
contou com uma população escrava um pouco maior que a de
São Carlos.

TABELA 2 - POPULAÇÃO ESCRAVA
1874 1883 1884 1885 1886 1887

São Carlos 1568 3465 3774 3773 2982 3726
Araraquara 1626 2247 1828 1811 1300 1627
Rio Claro 3935 4852 4980 4886 3304 4709

Fonte: 1874 e 1886: Camargo, C~e~cimento, p. 6; 1883,1884,
1885 e 1887: APESP, Relatórios.

VMartinez Corr~a, p. 68.
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Como havia uma deficiência crônica de escravos ao
longo de todo esse período, estes eram quase que totalmen
te empregados no trabalho agrícola, em todos os estágios
do cultivo, em todas as propriedades.

Torna-se difrcil - por mais veiculado que isto e~
teja - omitir dados relativos às infra-humanas condições
de sobrevivência da população escrava. Com exceção de um
dia de descanso semanal, a jornada de trabalho se esten-
dia de sol a sol, e na colheita, mesmo ao escurecer. Em
geral, como o ritmo da produção dependia do ritmo do tra-
balho, este era supervisionado por capatazes. Pouco tempo
sobrava para lavouras de subsistência e aos domingos os
escravos caçavam e pescavam para complementar a alimenta-
ção. As senzalas em geral alinhavam-se sob a forma de um
quadrado, com uma única sarda. Eram alojamentos sujos e
sem nenhum mobiliário. "Os escravos alimentavam-se de uma
lavagem de milho e feijão, servida em cuias. Ao acordar
recebiam café adoçado com açúcar mascavo. No inverno
vezes se servia também uma medida de aguardente. Com

-as
ex-

ceçao do toucinho, a carne era rara. O desvio de recursos
em dinheiro ou pessoal para alimentar os escravos deveria
ser feito com a maior avareza"18. Suas roupas eram feitas
pelas mulheres, que recebiam pano uma vez por ano.

~Dean, Rio etano, p. 76.
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Toda? essas condições somadas certamente resulta-
vam numa baixa expectativa de vida para a população negra.
Um ofício encaminhado pelo vigário local a autoridades da
capital informa que no mes de março de 1865 haviam sido
registrado 4 6bitos de escravos, falecidos com 32~ 36,
40 e 45 anos19• E certo que na época a taxa de mortalida-
de fosse bem maior que essa de quatro escravos -por mes,
pois não era costumeiro o registro de 6bitos para escravos,
já que estes eram enterrados nas pr6prias fazendas. Somen
te em 1875 entrou em vigor uma lei que os requeria para
toda a população.

A fiscalização exercida pelo governo, mesmo que
leviana, a respeito do cumprimento das disposições legais
em relação aos escravos, soava aos fazendeiros mais como
uma intromissão em seus patrimônios, o que lhes causava um
imenso dissabor. Em 1874, o vigário da par6quia de São Car
los foi interpelado por ofício pelo Presidente da Provín-
cia, que o indagava se "tem sido exactamente cumpridas as
disposições da lei concernentes aos assentamentos de bap-
tismos dos filhos livres da mulher escrava,,20.

A Junta de Classificação de Escravo, instituida p~
la mesma lei em 1871 e que deveria registrar e c1assifi-
car todos os escravos do município, com o intuito de

19APESP - Ofícios Diversos (manuscri tos) - São Carlos do Pi-
nhal

20Ibid.
"-.,)
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proporcionar-lhes a alforria21, somente entraria em fun-
cionamento em São Carlos quatro anos depois, em 1875, pr~
vavelmente por influ~ncia de fazendeiros que procuraram
adiar ao máximo sua implementação. Implantada a Junta, os
juízes, controlados pela oligarquia local, tanto atrasa-
vam sistematicamente a classificação dos escravos a serem
alforriados como retinham as cartas de libertação dos es-
cravos cuja e1assificação fora aprovada. A1im disso, o
próprio Governo Provincial teve que chamar a atenção dos
fiscais da Junta, a respeito dos preços exorbitantes esti
pulados por estes para a compra de alforrias. Em dez anos
de funcionamento, ati 11/03/1885, apenas 33 escravos em
São Carlos tinham sido favorecidos pelas cotas distribuí-
das para o Fundo de Emancipação, pelo govern022•

Outra possibilidade (vide nota 21) era a contribui
çao sob a forma de pecúlios que os próprios escravos reco
1hiam ao escritório da Junta. Estes eram obrigados a ce-
der qualquer quantia que tivessem a fim de engrossar os
fundos de emancipação. Em outras regiões, o máximo que uma

nO Governo distribuia entre os municípios da provincia co
tas de recursos a serem usados para a emancipação dos
escravos. Alim disso, estes "podiam depositar seus pecú-
lios com os juízes locais, os quais fixariam o seu valor
e lhes concederiam alforria quando os depósitos fossem
suficientes, quer o dono concordasse ou não". (Dean, Rio
Cla~o, p. 129.).

uAPESP, Relatório ao Presidente da Província, 1886.
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minoria entre os negros conseguia acumular provinha em g~
ral do trabalho aos domingos. Na região de São Carlos era
diferente, provavelmente graças ã coincidência no tempo
entre o início da prosperidade cafeeira e o findar do re-
gime escravista.

Acham-se registradas nos Livros de conta-corrente
da Fazenda Palmital, no município de São Carlos, importân
cia em dinheiro variadas, de até 38 mil réis trimestrais
entregues aos escravos, pelo menos a partir de l88SD.Pro-
vavelmente tais quantias correspondiam a um tipo de ajus-
te monetário entre escravos e senhores cujo objetivo tal-
vez fosse aproximar a condição dos primeiros ã situação
dos colonos, que - conforme veremos - na década de 80 já
eram largamente empregados. Se tal prática fosse generali
zada na região, é de se supor que não tenha sido penosa
aos fazendeiros, ao menos economicamente, a adoção do tra
balho assalariado.

Apesar destas possibilidades, o grosso das alfor-
rias obtidas correspondiam ã aplicação das duas leis que
antecederam a abolição: a partir de 1871, a Lei do Ventre
Livre é a maior responsável pelo surgimento de escravos
livres - são os ditos "ingênuos"; de 1885 a 1888, a Lei

~Fazenda Palmital, Livros de Contas Correntes, Arquivo de
Hist6ria Contemporânea da Universidade Federal fte são
Carlos (daqui por diante referido apenas como AHC).
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dos Sexagenários. Embora os fazendeiros se esforçassem~r
aparentá-las como concessões caridosas, ambas as leis sur
giriam como fruto de rebeliões cada vez mais constantes .e
pelo crescimento geral da campanha abolicionista.

A promulgação da Lei dos Sexagenários, em l885,ha
via obedecido estritamente tal espírito de conservadoris
mo das classes rurais paulistas e sobretudo fluminenses.
Mesmo que ela pouco significasse, - seja pelo número redu
zido de escravos que ela beneficiava (a maior parte deles
não atingia a idade de sessenta anos), seja porque os be-
neficiados nada representassem em termos de potencial pr~
dutivo - muitos fazendeiros a encaravam como mais um pas-
so que erodia sua autoridade moral no interior das fazen-
das. Eram comuns neste caso as tentativas de burlar a lei
no intuito de mostrar aos escravos mais rebeldes quem ain
da detinha de fato o poder no interior das propriedades.
Em 1886, José Gomes Marcondes, fazendeiro de são Carlos,
vai ao juiz protestar contra a inclusão nos editais dos
Sexagenários de seu escravo Ricardo, alegando ter este 52
anos. Curiosamente, o fazendeiro alegou ao juiz ter toma-
do tal atitude porque o escravo em questão revelara-se in
subordinad02~.

Em 1876, seria Luiz Gama que, de próprio punho,

~APESP-Ofícios Diversos (manuscritos) - São Carlos do Pi-
nhal.
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denunciaria ao chefe de polícia da Província atrocidades
cometidas contra a escravaria: "Se o chefe de polícia ti-
vesse sciencia dos actos deshumanos e horrorosos q'practi
ca certa classe de gente pr estes sertões, pr certo d'da
ria urgentes providências, visto q' as victimas d'estas
barbaridad', além da desgraça q' os persegue pr se chama-
rem escravos aiu= sofrem castigos tão birbaros, a ponto
de sucumbirem. Um fazendeiro de S. Carlos do Pinhal de no
me José Estevão Torres, e um d'aquelles q' se pode chamar
hamtropophagos, visto que os infelizes q' cahem em seu p~
der tem diminuido a vigésima parte & menos do q' poderia
viver pm esse mom curto espaço que resta, pr certo elles
darião de boa vontade pr q' ficarião livres da fúria d'aqu~
lle algoz."25

O depoimento de Ezequiel Freire, intelectual e
poeta amigo da família Ellis é a esse respeito muito inte
ressante, porque ao mesmo tempo em que reconhece as cruel
dades cometidas pelos fazendeiros, revela também a visão
de controle paternalista de alguns ao final da escravidão.
Escrito em 1887, numa época em que as sublevações se alas
travam rapidamente, os comentários de Freire atestam o ca
ráter tutelar e de condescendência que os fazendeiros se
esforçavam por imprimir a qualquer manifestação dos escra
vos.

25APESP-Polícia. Também citado em Dean, R~o C!a~o, p. 78.
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"Praz-me dar testemunho do modo porque ê tratada
neste estabelecimento a escravatura, o que muito honra ao
seu proprietirio e administrador dr. Alfredo Ellis. Bem
.vestidos e bem nutridos, tendo o tempo necessário para de~
canço e para recreio, ao abrigo do menor castigo i~justo,
por especial fiscalização do proprietirio, os pobres es-
cravos gosam nesta fazenda da maior somma de felicidade
compatível com o estado de escravidão. Mais de um pretex-
to inventa o dr. Ellis para facultar festas geraes aos e~
cravos. Os fins de colhei ta, qualquer facto de regosijo p~
ra a família serve de motivo.

"Agora mesmo, sendo aniversirio natalicio da exrna.
esposa daquelle cavalheiro, folgam os negros, batucando do
nascer, ao pôr do sol, uns dançando o samba e o caracterís
tico vira-vira - ao som de grande tambor; outros cantando
ao desafio acompanhados a viola por um mulato bahiano, to
dos endomingados, contentes e festivos corno se estivessem
no melhor dos mundos. No melhor dos captiveiros podem con
siderar-se, se licito ê ligar aquelles dous termos que 10
'gí camen te se repellem.

"Contemplando-os na dança, ao clarão da fogueira,
radiantes de contentamento, quedo-me a pensar na vital ida
de desta raça que o trabalho não cança, e na feliz organi
sação moral desta pobre gente para quem a felicidade ..•

e

tão accessivel, que um pouco de grosseiro 'alimento os man
têm fortes corno athletas e um pouco de grosseirà musica
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fal-os inteiramente venturosos.

"E quanto tão pouco basta para a felicidade dos
miseros negros, dóe imaginarmos, pela denuncia de alguns
.factos horríveis que chegam a publicidade, as infinitas
miserias, as revoltantes crueldades que a barbaridade de
alguns fazendeiros inflige a essa pobre gente forte como
leões e submissos como cordeiros ..."2.6.

Submetidos a toda sorte de injustiças e a um regi
me de violências, onde eram comuns as agressoes físicas,
os escravos muitas vezes também reagiam com violência, em
geral contra os capatazes ou administradores das f~endas.
Via de regra, como não dispunham de armas de fogo, utili-
zavam-se de facas2.7.

Durante os anos que precederam a abolição, os co~
flitos se avolumaram, sobretudo talvez porque os próprios
escravos percebessem a proximidade da libertação. As fu-
gas tornaram-se mais frequentes e planejadas. "Em maio de
1886, Amaro, um escravo de João Evangelista de To1edo, cu
ja fazenda ficava em São Carlos, fugiu e foi até o chefe
de polícia em São Paulo, pois temia ser chicoteado até a
morte. O caso estava dentro da jurisdição do chefe de po-
lícia, pois as leis brasileiras proibiam crueldade desne
cessâria. Os escravos, todavia, não podiam legalmente senrir

~Freire, Ezequiel; in E11is Jr., pp. 85, 86.
vAPESP-Relatório ao Presidente da Província-polícia (occo~
rências graves) - 1883-1889.
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de testemunha contra os seus donos, e a polícia achava-se
incapacitada para proceder a investigações que, é fácil
imaginar, nao chegariam a um fim e seriam consideradas in
sultuosas aos proprietários de terras. Observe-se que Ama
ro não apresentou sua queixa ao delegado de polícia lo-
cal, o qual, segundo ele muito bem poderia imaginar, nao
teria suficiente força para agir. De qualquer modo, Amaro
também não encontrou ajuda na capital. Foi encarcerado c~
mo qualquer fugitivo, e notificou-se Toledo de sua captu-
ra. Seis dias mais tarde este apresentou-se no quartel de
polícia e declarou nunca ter punido Amaro com excesso de
severidade e que jamais dera ordem a seu feitor para cas-
tigar barbaramente e muito menos fosse ele morto no caso
em que se revoltasse contra semelhantes castigos. O chefe
mandou Amaro de volta sem outras formalidades"28.

Os fazendeiros da região, premidos entre a expag
sao de suas lavouras e a escassez de braços escravos nao
hesitaram em incentivar a imigração estrangeira. No entan
to, revelaram também um profundo apego aos escravos ainda
existentes, repelindo qualquer articulação abolicionista,
atitude que s5 seria reaialiada nos Gltimos meses que pre
cederam a abolição, quando o controle das fugas e rebe-
liões se mostrara impraticável e o desfecho já
contornos improrrogáveis.

assumira

28Dean, Rio C.ta.ItO, p. 80.
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o Chefe de Polícia expos em relatório ao Presiden
te da Província que nos meses finais de 1887, em váriosmu
nicípios do interior, os escravos abandonaram as fazendas,
abrigando-se sobretudo em Santos, ã revelia de seus ~pro-
prios senhores. Explicou ainda que a Polícia somente bus-
cava a apreensão dos negros nos casos em que os propriet~
rios destes dessem queixa, pois a causa abolicionista em-
polgava um grande número de pessoas29•

~ provável aliás, que desde há muito os escravos
tenham contado com a simpatia e o interesse de setores da
classe média urbana. Os registros da loja maçônica local
revelam ações em favor da causa aboliciohista, desde a ép~
ca em que se procurava levantar recursos para a liberta-
çao dos escravos (via fundo de emancipação) pertencentes
aos fazendeiros afamados por sua crueldade30.

Referindo-se ao final de 1887, o Chefe de Polícia
de São Paulo reclamava ao Presidente da Província a atitu
de que os Juízes tomavam de por em liberdade escravos de-
tidos, "provendo recursos de habeas corpus, contra expres
sa e litteral disposição de lei e julgados existentes"31.
Na própria São Carlos, a julgar pelo depoimento de Cinci-
nato Braga, acontecia exatamente isto desde meados de 1886.
"Tomando posse do cargo de promotor público desta comarca

bAPESP, Relatôrio, 1887-1888.
30Entrevista com um influente membro da Loja Maçqnica lo-
cal.

~APESP, Relatório, 1887-1888.

- 50 -



(9 de julho de 1886) declarámos logo que requeriríamos or
dem de habeas-corpus, ex-officio, a favor de qualquer es-
cravo que fosse preso por motivo de fuga da casa de seu
senhor. Assim procedendo, eramos coherentes com as idéas
abolicionistas radicaes, que abraçáramos ainda nos.bancos
da Academia de Direito."32

Nessas condições, a abolição decretada antecipad~
mente por alguns fazendeiros, somente pode ser adequada-
mente interpretada cornomanipulação e esforço de preser-
vaçao da autoridade moral destes. Ironicamente, a liberta
ção teria a virtude de reforçar a ordem social, urna vez
fosse ela concedida e não conquistada. A abolição corno dá
diva sepultava o cativeiro ao mesmo tempo em que deixava
inalterada a hierarquia na sociedade. Ideologicamente, os
poderosos se transformaram em únicos sujeitos da história
da abolição.

Alfredo Ellis Jr., historiador e descendente de
fazendeiros estabelecidos em são Carlos assim nos narra a
história por este lado. "E em 25 de Dezembro de 1887, o
Dr. Ellis libertou sem indenização todos os seus escravos,
que somavam 42. Para isso, ele teve que pagar ao sócio,
seu cunhado, João Baptista de Mello Oliveira, a metade do
valor dêsses escravos libertados.

nBraga, Cont~ibuiçio, p. XXXIV.
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"Errou o Dr. Ellis? Acertou, êle, com o seu gesto
de liberdade generosa? Não importa a resposta. O que vale
; o esprrito, que imbuia o jovem m;dico-lavrador, o pio-
neiro anglo-paulista.

"O que se vê nessa sua atitude; um idealismo tal
vez exagerado, mas profundamente enraizado na sua alma de
apóstolo da liberdade. Era a formação "yankee", que, com
Lincoln, Grant e outros, lhe cunhara na alma êsse respei-
to religioso pela liberdade alheia. Não chegara êle nos
Estados Unidos justamente quando se realizava no Potomac
a monumental parada da vitória? Não vira êle, horripila-
do, o tombar do grande Abrahão, vítima de Wilbes Booth?
Não sentira ele a reação popular de Phi1ade1phia, contra
essa vingança do Sul martirizado? Tudo isso, moldara-lhe
na alma êsse exagerado,mas respeitável fanatismo pela li-
berdade~ A sua têmpera ardorosa de sangue celta, que o
anglo-germânico não conseguia apagar, fazia-o vibrar com
a intensidade de uma lâmina toledana.

"A sua inexcedível coragem moral e a sua confian-
ça em seu físico excepcional, fizeram o resto. Dar a sua
açao dinâmica de vanguardeiro da liberdade"33.

A história vista por esse lado ; conteúdo para pá
ginas e páginas de exaltação pelas proezas humanitárias
das elites agrárias.

33El1is Jr., p. 103.
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A atitude supostamente redentora das classes ru-
rais era em grande parte decorrência do menosprezo e do
paternalismo cultivado pelas elites nas relações com os
escravos. As próprias cartas de alforria concedidas espo~
taneamente aos escravos por iniciativa de seus donos ilus
travam tal postura na medida em que podiam ser anuladas
pelos mesmos em cartório face a qualquer atitude de infi-
delidade ou insubmissão. liAfórmula das cartas de liberda
de, designavam o ato como uma graça que o escravo recebe-
ra por sua grande lealdade e obediência"34.

Uma das expressoes mais claras do paternalismo re~
cionario destes senhores em relação aos escravos seria ~
da formulado por Ellis Jr., anti-abolicionista por princf
pio (mas sobretudo porque os fazendeiros não foram indeni
zados).

"Não viam (os abolicionistas) que o escravo, en-
quanto pertencia a seus senhores, tinha quem zelasse por
ele, que cuidava de os manter, porque com isso eles conse.!:.
vavam o próprio patrimônio. Ninguém mais interessado do
que os senhores de escravos em os tratar! Não iriam eles,
os interessados maiores em manter a propriedade, a dete-
riorar e a malbaratear. Sendo isso curial, os escravos ti
nham sempre, junto aos seus senhores, uma sombra proteto-
ra e amena. Junto a ela. os escravos encontravam a farta

~Dean, R~o Cta~o, p. 81.
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e sadia alimentação, o vestuário adequado e simples, o mé
dico, a farmácia, além do teto confortável, etc, sem os
escolhos da luta pela vida e sem que os seus cérebros ti-
vessem que trabalhar na conquista rude e difícil por tudo
isso, que lhes era outorgado gratuitamente. (...)..De fa-
to, abandonados na vida, afrontando nas concorrências ...as-
peras da "struggle for life", com as estirpes imigrantis
tas ou provenientes destes, muito mais aparelhados do que
eles, ingênuos analfabetos, ex-escravos, portanto gente
já deprimida sem ambições, sem ideais, obrigada a se vruer
do cérebro e das artimanhas de complexo raciocínio, para
conquistar o que antes para eles nada custava"35.

Ainda que os fazendeiros pudessem ter se convenci
do da viabilidade do trabalho livre muito antes da aboli
ção, não há dúvida de que a maior parte deles tardou a se
manifestar neste sentido. Recordemo-nos que entre a expe-
riência pioneira do Seneador Vergueiro em Ibicaba e a abo
lição, decorreram mais de 40 anos, nos quais grande par-
te das terras do oeste paulista transformaram-se em lavou
ras de café, desenvolveram-se e prosperaram. Entre elas,
a região de São Carlos.

Próximo à abolição, grande parte do trabalho ass~
lariado já estava implantado e os fazendeiros não tinham
mais dúvidas de que a adoção da mão-de-obra imigranteseria

3~llis Jr., pp . 93, 94.
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capaz de preservar o sistema de grandes lavouras por eles
capitaneados. Há muito os escravos estavam sendo substi-
tuídos pela mão-de-obra imigrante. Na Fazenda Pa1mital,em
São Carlos, no ano seguinte ã libertação dos escravos, dos
23.739 alqueires de café colhidos, apenas 16% o foram pe-
las mãos de negros libertos. Quase 80% da colheita foi
realizada por colonos italianos36. ,Entretanto, qual o in-
teresse destes senhores em se desfazer dos escravos que
lhes restavam? Nenhum; daí a posição de alguns a favor da
abolição, desde que houvesse indenização pelos escravos
libertos. Somente quando as sublevações cada vez mais
constantes passaram a ameaçar e subverter a ordem do inte
rior dos latifúndios, é que estes se decidiram. O próprio
relatório enviado ao Presidente da Província em janeiro
de 1889 reconhece 'en passant' tal situação, referindo-se
ao 13 de maio. "Si algum defeito pode ser encontrado nes-
se grande Lei, é o de ter chegado um tanto tarde, quando
a negra instituição já não passava de mera e desorientada
ficção. Pode-se, pois dizer sem exagero que ella apenas
sellou um facto consumado. (.••) Ao envez do que aconte-
ceu nos últimos mezes antes de maio, as famílias habitam
hoje desassombradamente as fazendas; e a última colheita
tem sido feita regularmente, devido ã facilidàde com que
o lavrador pode encontrar trabalhadores"37.

36AHC-Fazenda Palmital-Livros de colheita de café
1889)

"APESP, Relat6rio, 1889 (grifo meu).

(1886-
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Mais adiante, o re1at6rio comenta ainda o deseng~
no daqueles que apostavam "na necessidade e efficácia dos
meios coercitivos e 1egaes para o estabelecimento da a11i
ança entre o capital e trabalho". Por fim, ergue um pomp~
so brado de fé e confiança no trabalho livre, otimismo só
compreensível pelo fato deste já ter sido mais do que te~
tado. "Ha de ser a lealdade e a generosa franqueza a úni-
ca, mas seguríssima garantia de que não devemos receiar
perturbem-se ainda relações que só á economia política e
á moral compete reger e dominar"38.

Ap6s a abolição, a sorte dos escravos teria sido
melhor se o sistema de grandes lavouras implantado no Oe~
te paulista tivesse também desaparecido. Provavelmente,
sem a força de trabalho dos imigrantes, o latifúndio aca-
baria em pouco tempo se esfacelando e cederia lugar ã pe-
quena propriedade. No entanto, mantida a grande propried~
de rural, aos libertos restaram poucas perspectivas de in
serçao e mobilidade social.

Alguns deles, mesmo após a abolição, permaneceram
ainda nas fazendas, ainda que discriminados e recebendo
um salário menor que os colonos imigrantes. Foi o casoocor
rido na Fazenda Palmital, onde mais de dois terços deles
estavam presentes ainda em 1889.36 Não foi a opçao

38Ibid.
~AHC-Fazenda Palmita1-Livros de contas correntes
1889) .

(1886-

- 56 -



entretanto de grande parte dos escravos que pertenciam -a
Fazenda do Conde do Pinhal, ao sul do município. Estes ~
ram para a cidade aglutinando-se na então periferia, jus-
tamente na saída da estrada que ligava São Carlos à dita
fazenda e formaram um bairro de negros, existente ainda ho
je e conhecido por Vila ... Isabel.

Marginalizados e marcados pela discriminação, pa~
saram a experimentar, agora como pessoas, o desprezo de
todas as classes da estrutura social paulista. Algumas dé
cadas após a abolição, os pretos da cidade de São Carlos
se reuniam semanalmente para cantar e fazer batucada numa
espécie de praça, num terreiro, localizado próximo. à atual
Escola de Engenharia. O local era conhecido por toda a p~
pulação branca pelo sugestivo nome de "cinzeiro".

"(•••) êle, negro, analfabeto, alcoólatra, vicia-
do, sem ambição, desestimulado, sem amor ao trabalho, sem
competência técnica do a.ntagonista, alvo de preconceitos
e partindo de condições humildes, que lhe outorgavam gran
des complexos de inferioridade, era determinadamente ven-
cido e incoercivelmente acorrentado às baixas camadas so-
ciais, as quais por mais permeáveis e democráticas que
fossem na estratificação social, nao deixavam .0 preto ou
o mulato subir. De fato, a sociedade paulista nao se mis-
turava, com quem tivesse um antepassado, que tivesse esta
do amarrado ao tronco da escravidão. O cabelo, a côr, as
feições denunciavam o cabrocha ou o mascavo imprudente,que
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tivesse a pretenção de olhar para cima"40.

Em São Carlos, no primeiro de julho após a aboli-
çao, é possível que as convicções 4a população branca aceE

ca da libertação tenham sido abaladas pelo liberto João,
"homem de máos costumes", que penetrando na residência de
um dos membros da família Sampaio, violentou sua mulher,
ferindo-a e roubando-a. Capturado e entregue ao delegado,
cerca de quatrocentas pessoas na noite do dia 3 arranca-
ram-no da cadeia, assassinaram-no e penduraram o cadáver
numa árvore,no Largo da Matriz.41

2. OS IMIGRANTES

A imigranção estrangeira ocorrida a partir das ú!
timas décadas do século passado foi, de longe, o fenômeno
social que mais influência deixou numa vasta região do
território paulista, na qual se inclui naturalmente o mu-
nicípio de São Carlos. Muito pouco conseguir-se-á compre-
ender a respeito do município sem a consideração devida
de todo o peso da história imigrantista, um dos episódios
mais volumosos da história local. Trataremos em primeiro

~Ellis Jr., p. 56.
"APESP, Relatório, 1889.
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lugar de analisar os desdobramentos e as condições em que
ocorreram a vinda de imigrantes para o meio rural, como
colonos. No campo, o efeito mais decisivo desta absorção
talvez tenha sido a possibilidade de manutenção do siste-
ma de grandes lavouras de exportação.

No município de São Carlos, a primeira turma de
imigrantes de que se tem conhecimento, foi trazida em 1876
por iniciativa particular de Antonio Carlos de Arruda Bo~
telho. O Conde do Pinhal financiou a vinda de 100 famílias
alemãs que se instalaram em sua fazenda numa colônia para
este fim construída, próximo ã atual estação Conde do Pi-
nhal42• A iniciativa do Conde na verdade pouco tem do pi~
nerismo declamado por seus descendentes, uma vez que na
vizinha Rio Claro tal prática vinha ocorrendo, ainda que
sujeita a fluxos e refluxos, desde a década de 60. Os da-
dos apresentados por Dean revelam que já em 1872, cerca
de 201 da população de Rio Claro era constituída por ale
maes e suiços, muito deles imigrantes trazidos por fazen-
deiros para as lides rurais43• Em Araraquara, a Cimara Mu
nicipal já havia requerido em 1865, embora sem êxito, a
vinda de 30 famílias norte-americanas para o municípi044•

A absorção de levas mais significativas de imi-
grantes pelo município de são Carlos ocorreu durante os

~Lorenzo, p. 32; Ferraz, p. 44.
~Dean, Rio Cla~o, p. 122.
"Sampaio Vidal, p. XXVIII.
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primeiros anos da década de 80 (vide tabela 3). Conforme
já observado, isto não significa que o número de escravos
utilizados nas lavour~stenha diminuido a partir de en-
tão. Ao invés da mera substituição do braço escravo pelo
do imigrante, houve isto sim incremento numérico simu1ti-
neo dos dois contingentes de mão-de-obra, já que a lfexp1~
são", por assim dizer, do progresso da lavoura local as-
sim o permitiu.

Durante mais de 20 anos, até 1904, a enorme maio-
ria dos imigrantes chegados em São Carlos eram provenien-
tes da Itália, sobretudo de suas regiões setentrionais.Em
1886, o afluxo numérico de imigrantes para São Carlos so-
mente foi ultrapassado pelo de Campinas. Dos 533 imigran-
tes entrados no município neste ano, 458 eram italianos .
Nestes primeiros dez anos (1876-1886) que se sucederam ..

a

vindas das famílias alemãs trazidas por Botelho, a impor-
tação de imigrantes se generalizou enormemente, a ponto
de, já em 1886, cerca de um oitavo (2051 habitantes) da
popul~ção total do município (16104 habitantes), ser cons
tituída por imigrantes estrangeiros. Dentre estes, mais
da metade 'eram italianos (1050 elementos), em seguida vi-
riam os portugueses (464) e somente então os alemães pio-
neiros (371). A cifra de 2051 indivíduos europeus represen
tava mais do que qualquer outro município (com exceção da
capital) podia contar em 188645, de modo que São Carlos se

45Relatório enviado ã Assembléia Provincial de São
(1887).•APESP,.

Paulo
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constituia num dos polos atrativos de imigração mais im-
portantes do Estado de São Paulo neste final de século.

Do ponto de vista da aparência física das fazen-
das, a modificação mais notável foi a desativação dos qu~
drados, dos eitos e o surgimento de pequenas casas'em ge-
ral enfileiradas e batizadas por colônia. "A nova fase do
trabalho rural, com a substituição do braço servil pelo
do colono livre, veio impor certas modificações nas cons-
truções dos edifícios das fazendas. Assim, por exemplo, o
colono estrangeiro sendo de um nível de vida superior ao
do escravo preto, requeria, para que fosse alojado, a
construção de casinhas isoladas que, com as suas dependên
cias, o seu pomar, o seu chiqueirão, o seu pequeno pasto,
a sua horta, o seu minúsculo terreno e a sua área limita-
da para plantar cereais, se faziam mister para que esse co
lono estrangeiro tivesse estabilidade"46.

Numa mesma fazen~a em geral existiam várias colô-
nias. Via de regra, estas localizavam-se próximas às dif~
rentes áreas de plantação do café, conhecidas por talhões.
Por isso, colônias e talhões em geral recebiam as mesmas
denominações. Pierre Denis, que visitou numerosas fazen-
das no início do século, assim se referiu a estas colô-
nias: "( ...) a casa é de tijolo ou de adõbe pintado de
cal, medianamente confortável mas o clima de São Paulo -e
suave e a vida se passa quase tôda ao ar livre. Quanto ao
alimento é suficiente, o pão ê raro, pois nem o trigo nem
46Ellis Jr., p. 163.
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a aveia sao de cultivo corrente mas substituem-no pela f~
rinha de milho cozido ou polenta, pela mandioca e
feijão preto ...,,47.

pelo

Simples, rústicas e pequenas, as habitações das
co15nias tinham o mirito de formalmente distinguir" e reco
nhecer seus moradores como livres da escravidão, o que p~
ra eles não deixava de ter importância. A abolição signi-
ficava-lhes "o colapso de uma sociedade hierarquizada que
lhes barrava a ascensão social e igualara o seu trabalho
com o de africanos e seus descendentes"48. Jj provável que
as maciças levas de imigrantes vindas subsequentemente a
1888 tenham sido provocadas pelas necessidades de mão-de-
obra das fazendas, mas tambim porque os imigrantes aqui
já estabelecidos acreditassem que com a abolição, as pos-
sibilidades de mobilidade social seriam melhoradas e des-
se modo tivessem enviado impressões favoráveis a seus pa-
rentes na Europa, em suas correspondências.

Por volta da~rada do siculo, São Carlos deve ter
ainda recebido contingentes mais ou menos volumosos de
migrantes provenientes de outras regiões do Brasil, sobre
tudo retirantes da grande seca ocorrida nas províncias do
Nordeste. No entanto, como estes não apareciam nos relatá
rios governamentais uma vez que não implicavam nenhum

47Denis, p, 124.
48Dean,Rio C.e.a.ILO, p. 153.
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problema diplomático ou de transporte, a avaliação numéri
ca do que representavam é de difícil cálculo, só podendo
ser estimada precariamente. Dean estima que entre 1877 e
1888, três mil deles se fixaram no Oeste Paulista e mais
de 600 foram contratados pelo administrador da Fazenda An

. -

gélica, em Rio Claro~~. A Câmara Municipal de São Carlos
do Pinhal, em 1877, por solicitação de conterrâneos, en-
viou donativos aos flagelados do norte do país, vítimas
da seca50. Mais tarde, em 1890, Antonio Joaquim de Carva
lho, fazendeiro de Araraquara, providenciou a vinda de 130
famílias de nordestinos, com passagens pagás. Em 1895, os
nordestinos foram notados pelo fato de aparentarem imuni-
dade contra a febre amarela reinante nessa mesma c í dade ".
No mesmo ano, na fazenda Santa Eudóxia, em São Carlos, tur
mas volantes de camaradas baianos trabalhavam na derruba-
da de matas, recebendo por dia52.

No entanto, entre todos os imigrantes predomina-
vam mesmo os italianos. A preponderância desta colônia se
ria reforçada a tal ponto que em 1899, o Club da Lavoura
de São Carlos realizou um levantamento a respeito da si-
tuação agrícola do município e obteve os seguintes resul-
tados. São Carlos contava então com um total de 15688 tra
balhadores rurais. Uma década após a abolição, a transição

It9Ibid.,pp . 118, 119.
50APESP - Ofício Diversos - São Carlos do Pinhal.
5~artinez Corrêa, pp. 170, 171.
52Ellis Jr., p. 162.

- 63 -



para o trabalho imigrante já fora praticamente completa-
da. Os imigrantes constituiam mais de oitenta e cinco por
cento desta força de trabalho rural (13418 pessoas). Den-
tre estes, a imensa maioria era composta de italianos(10396);
os brasileiros foram divididos pela cor e os brancos(1028)
quase se igualavam numericamente aos negros (1242), prova
velmente ex-escravosS3•

Por essa época, a demanda pela mão-de-obra imi-
grante era fortemente disputada entre os fazendeiros pau-
listas. Ao anúncio de grandes lotes de imigrantes embarca
dos em Santos com destino a São Carlos, era comum que nas
estações onde o trem parava, estes sofressem o assédio de
comissários interessados em contratar os colonos. O assun
to era motivo de indignação dos proprietários de terra
sãocarlenses e se constituia em caso a ser tratado pelas
autoridades locais, que em várias ocasiões tiveram que en
viar para Santos um empregado comissionado pela municipa-
lidade para dali, diretamente, enviar os imigrantes.

Em setembro de 1891, "deram entrada no alojamento
local 97 emigrados. Muitos dos que embarcaram em Santos
com destino ao interior, abandonaram os carros em São Pau
lo e Campinas. Sabe-se mesmo que desde o ponto de partida
são os imigrantes acompanhados por membros da exploradora
associação da capital a quem se deve as constantes revoltas

~Club da Lavoura.
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e precipitados desembarques com prejuízo das hospedarias
do interior. ~ preciso que o governo ponha em prática to-
dos os meios a fim de reprimir abusos de tal natureza.Ap~
nas chegados ao alojamento uma grande parte dos 97 encon-
traram pronta e rendosa colocação. Hoje está desocupada,
com certeza, a hospedaria~ Tal é a procura"SIt

•

Até 1902 as cifras de entrada de italianos perma-
neceram elevadas. A partir de então, começaram a decai~
tanto em razão da crise geral de superprodução por que
passava a lavoura na época, quanto pelos efeitos da pro-
mulgação do decreto Prinetti, desincentivando a imigração
italiana para o Brasil. A época de ouro da absorção imi-
grantista em São Carlos deve ter ocorrido por volta de
1894/1895, quando o município obteve as cifras mais eleva
das de entrada de todo o interior paulista. (vide tabela ~
A outra região que mais disputava com o município de São
Carlos a primazia de zona mais atrativa de imigrantes foi
sem dúvida a de Ribeirão Preto e São Simão, na Mogiana.Em
razão provavelmente da excelência de suas terras, esta r~
gião conseguiu prolongar seu período de auge na produção
cafeeira do Estado por muito maior tempo que a zona de
São Carlosss•

~o Popular, São Carlos, 9/9/1891, apud Barriguel~i, p.13.
55Vide Mill iet .
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A partir de 1905 até a eclosão da primeira guer-
ra mundial, a inserção de imigrantes permaneceu
rendo significativamente no município, ainda que a

ocor-

veis que lhe conferiram urnaposição mais modesta no
nario paulista. Ao longo de todo esse sub-período,

ce-
o

contingente de espanh6is foi o mais importante numerica
mente, secundados pelos italianos e depois pelos portu-
gueses.

Com a guerra, a chegada de imigrantes se depr!
miu sensivelmente e após ela muitas outras regiões a
oeste assumiram papéis mais importantes na economia ca-
feeira. A entrada de imigrante nacionais se fortalece
nos anos 20 para na década seguinte assumir um papel pre-
ponderante. Curiosamente, o Anuário Estatístico de 1917
acusa a entrada dos primeiros cinco imigrantes japo-
neses neste ano. Embora ainda tendo no café o seu pro-
duto agrícola de maior importância, São Carlos ingres-
sara no rol das zonas decadentes da agricultura paulis-
ta.
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TABELA 3 - IMIGRANTES CHEGADOS EM SÃO CARLOS'" (1844-1929)

Italia Portu- Espa- Aus- Nacio- P-ttros
Posição

Ano - Total rel ,no
nos gueses nhô ís tríacos nais Estado

1884 304 39
1886 458 76 17 2 553 391887 926 49
1894 3788 19
1895 4444 29
1898 1342 49
1900 869 49

01 2822 114 459 119 18 3532 49
02 1381 82 15 1 8 1487 39
03 257 18 32 1 308 59
04 242 12 55 13 1 323 149
05 345 128 651 7 5 58 1194 79
06 307 77 478 17 10 2 891 129
07 385 21 233 24 16 679 99
08 339 217 254 5 23 6 844 89
09 283 139 451 34 30 20 957 89
10 175 82 314 3 26 2 602 169
11 406 120 222 152 265 8 1173 109
12 326 266 67.7 17 32 57 1325 129
13 442 456 1037 25 115 110 2185 79
14 214 424 710 2 87 64 1503 39
15 125 176 157 144 58 660 79
16 94 131 198 2 41 24 490 129
17 115 46 120 86 30 397 309
18 27 23 49 64 120 283 249
19 30 33 60 29 17 169 349
20 33 59 284 315 91 782 129
21 888 67 71 81 99 406 259
22 175
23 499
24 430
25 725
26 520
27 423
28 784
29 1072

Fonte: 1884, 1886, 1887, 1894, 1895, 1898 e 1900: APESP -
Relatórios enviados ao Exmo. Sr. Presidente da Pro
víncia; 1901 a 1929: Anuários Estatísticos do Esta
do de são Paulo.
"'Saídos da Hospedaria dos Imigrantes, em São Paulo.
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Os proprietários de terra sempre exprimiram clara
.mente as motivações que os levaram a implementar o movi-
mento imigrat6rio. Os imigrantes foram trazidos para tra-
balhar nos latifúndios cafeeiros, em todas as etapas de
produção que esta lavoura exigisse. tal qual os negros por
muito tempo o haviam feito. "O que se olhava, pois no ele
mento estrangeiro aqui entrado, simbolizando principalme~
te o trabalhador branco e livre, era a máquina agrícola
que ele representava. O que se exigia era o 'braço' para
a enxada nos trabalhos agrícolas. Amvoura, perdido o tra
balho escravo, reclamava novo elemento humano para impul-
sioná-la, dado que a mecanização ainda estava longe"s6.

De outro lado, se é certo que os europeus ao cru-
zarem o Atlântico escapuliam das agruras econômicas por
que passava o Velho Mundo, também é fato que se meteram
em tais aventuras nutrindo-se de expectativas de melhorias
de vida que quase sempre não deixavam de incluir o sonho
de tornar-se proprietário. Aqueles que realizaram a imi-
gração pressionados pela escassez de terras em seus tor-
rões natais não poderiam deixar de se iludir com a formi-
dável extensão dos territórios americanos.

Os fazendeiros, conhecedores de tais aspirações,
faziam jogo duplo. Como interessados em importar o maior
número possível de imigrantes, haviam conseguido com que

S6Diégues Jr,, p . 53.
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a Assembléia Provincial aprovasse o pagamento da passagem
completa, e ainda fundaram a Sociedade Promotora de Imi-
gração, encarregada de importar estes trabalhadores, já
um ano antes da abolição. A propaganda levada a efeito p~
ra fins de recrutamento nos países europeus pelos agentes
consulares e pelas agências de navegação explorava as po~
sibilidades de acesso i propriedade de lotes. Mesmo ao
chegarem ao Brasil, os corretores de trabalho na hospeda-
ria despertavam falsas expectativas junto aos futuros co-
lonos. Entretanto, uma vez estabelecidos nas colônias, os
fazendeiros tratavam rapidamente de desfazer tantas espe-
ranças com as duras condições de vida e trabalho
tas nas fazendas.

impos-

Um dos mais impressionantes relatos a esse res-
peito ocorrido em Ribeirão Preto foi noticiado nas pági-
nas do jornal La Battaglia. "Por estes dias na estação fe!,
roviária de Vila Bonfim em Ribeirão Preto apresentou-se um
estranho espetáculo emocionante, 500 gregos, fugidos das
fazendas, esfomeados e sem teto com muitas mulheres e
crianças, imploravam socorro. Dormindo no terreiro, onde
dormiram por várias noites, eles venderam a qualquer pre-
ço o que tinham para conseguir dinheiro para repatriarem-
se. Vendiam sapatos. roupas, camisas, chapéus, cachimbos
para acalmara fOme (..•). Isso enquanto as Companhias de
Navegação iam dizendo que os fazendeiros davam aos colo-
nos ganhos de 10 a 15 francos ao dia, e todas as garan-
tias necessárias. Estes enganados, iludidos para -ca
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se dirigiram em massa para o Brasil, de coraçao aberto e
-cheio de esperanças. Chegados às fazendas - desilusões,
os fazendeiros fingem ignorar as promessas feitas e apro-
veitando-se de sua ingrata condição, fizeram-os compreen-
der que deveriam adaptar-se ao trabalho dos cafezais, co-
mer arroz e feijão, ganhando um "mil-réis" ao dia, rece-
ber uma vez cada três meses - o que eles refutaram - pre-
ferindo morrer de fome que aceitar tais condições"s7.

Entre os trabalhadores das fazendas, a melhor si-
tuação era sem dúvida a dos colonos, pois eram considera-
dos pelos fazendeiros como dotados de uma maior capacida-
de para o trabalho. "O colono italiano vinha inserir-se
na fazenda, dotado de uma estrutura rigidamente estratifi
cada. Numa camada inferior ficava o escravo, depois vi-
nham os camaradas, brasileiros quase sempre, que recebiam
um salário mensal ou um pagamento "in natura". Acima de-
les colocavam-se então os colonos. Os escravos e os cama-
radas dedicavam-se ao trabalho doméstico, à manutenção do
gado, enquanto os colonos se especializavam na cuItura dos
cafezais"s8. g possível que a própria discriminação que

S7La Battaglia, São Paulo, n9 54, 15/10/1905, apud Barri-
gue11i, p . 45.

sORios, p. 86. Entre o conjunto de trabalhadores rurais e
os proprietários de terra, a diferença de status era mar-
cada com muito maior rigidez e a própria organização das
festas nas fazendas pode ser tomada como um exemplo dis-
so. Em 1920, numa destas festas que reunia a alta socie-
dade local, realizada na fazenda Saltinho, um repórter ob
servou: ".•. enquanto os convidados se banqueteavam e daii
savam no elegante palacete, no terreiro também se diver~
tia a larga o pessoal, não só daque1la fazenda como das
vizinhas e muitos pretos da cidade". (Correio de São Car
los, 18/05/1920).
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recaía sobre os negros libertos e de um modo geral sobre
o trabalhador brasileiro se encarregasse de alimentar o
preconceito, segundo Dean59, de que os estrangeiros eram
mais produtivos. Em vista disso, a grande maioria dos imi
grantes trabalhadores rurais aqui chegados no s~cul0 pas-
sado eram empregados como colonos. Em São Carlos, entre
os italianos do meio rural, noventa e cinco por cento de-
les trabalhavam como tais, restando apenas cinco por cen-
to que trabalhavam como jornaleiros60. Nos termos do pri-
meiro Almanach da cidade publicado em 1894, o trabalho agIf
cola "por paga jornaleira" era exercido em escala relati-
vamente pequena e remunerado em m~dia à base de 2$500 rê~
diários, "agasalho e alimentação às expensas do amo"61.

A remuneraçao contratual obtida pelos colonos era
constituída por dois montantes distintos. O primeiro de-
les correspondia ao pagamento pelo tratamento dos p~s de
caf~ ao longo do ano e podia ser estipulado ou globalmen-
te ou por capina (4 ou 5 por ano), ambos calculados sobre
o número de p~s de caf~ que permaneciam sob a responsabi-
lidade do colono. Al~m deste, os colonos recebiam tamb~m
proporcionalmente à colheita realizada por cada um e tam-
b~m aí a base de cálculo poderia ser o "alqueire" de 50

~O autor refuta a suposta ineficácia do trabalhador rural
nacional. (pp , 165, 166).

60Me110, p . 131 •

~Braga. Almanach, s/p.
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litros ou cada saco de graos maduros. Caso a fazenda re-
quisitasse o colono para um serviço específico qualquer,o
colono recebia uma importância fixa por dia de trabalho
prestado. Os valores pagos estio contidos nas tabelas 4 e
s.

Em algumas propriedades e dependendo tambénl da
idade dos pés de café, aos colonos era permitido utilizar
os espaços das ruas do cafezal para culturas intercalares.
O milho e o feijio eram, neste caso, os cereais mais com~
mente plantados, tanto para o consumo próprio como para a
obtençio, pela venda desses dois produtos, de alguma remu
neraçao adicional.

Por outro lado, as despesas de consumo dos colo-
nos incluiam quase que exclusivamente gastos para a a1i-
mentaçio de sua família. A pauta. alimentar oferecia pouca
diversidade. Em 1889, os ítens mafs consumidos eram o tou
cinho, o açúcar, a carne (de vaca e de porco) e o fubá.
Mais raramente, as despesas incluiam também o sal, ovina
gre, a farinha de trigo, o fumo, o arroz e o feijio. Nes-
te ano, os livros de conta corrente apontam uma despesa
com alimentaçio que gira em torno de SO mil réis anuais.
Acrescentando-se a estes, os gastos com visitas médicas e
remédios, obtém-se toda a pauta de consumo dos colonos ·re
gistrada nos livros de conta corrente de 1889. Mesmo ao
longo dos anos, as despesas pouco se modificaram. Um qua!
to de século mais tarde, em 1914, os ítens eram praticam~
te os mesmos. Apenas uma notável exceçio: uma quantia fbm
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REMUNERAÇÃO DOS COLONOS (em mil-réis)

TABELA '4 TABELA 5

L.

1886 1887 1888 1903 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

por cada capi 10 10 14 85 110 120 80 80 100 100
p;r caia mi~

na (mil pés)- - pes de cafe
tratados

por cada al- !porcada sa
queire de ca 0,3 - 0,3 0,5 1 1 1,2 0,8 1,1 - 1 co de café
fé colhido - colhido
por cada dia por cada dia
de serviço 0,8 - - 2,5 2 2,5 2,5 2 2 2 2 de serviço
prestado à prestado à
fazenda fazenda

I

Fonte: ARC, Fazenda Palmital, Livros de conta corrente dos colonos.



era cobrada pela luz elétrica consumida62.

"Acompanhar o destino destes imigrantes é pene-
trar o sistema da fazenda. Chegavam geralmente acompanha-
dos de suas famílias. A vinda das famílias era encorajada
pelo governo que as julgava um fator de estabilidade. De-
sembarcavam em Santos e rumavam para as hospedar í asv'", Os
colonos na maior parte das vezes eram levados a assinar
seus contratos na própria hospedaria, em São Paulo, sem
o mínimo conhecimento das propriedades nas quais iriam tra
balhar e morar. Os contratos já eram impressos e, uma vez
assinados em duas vias, permanecia uma com o colono e ou-
tra com o administrador da fazenda. Normalmente tinham a
validade de um ano e seus termos só podiam ser alterados
após cada colheita, atividade que marcava na prática o fim
do ano agrícola. Um impresso desse tipo, localizado entre
as correspondências particulares do conselheiro Antonio
Moreira de Barros e provavelmente utilizado ao final da
década de 80, incluia duas partes: as condições para a 10
cação de serviços e o regulamento da fazenda. O contrato
era válido por dois anos e todo o texto era bilíngue, ap~
sentado em por~uguês e italiano.

As condições do contrato previam em primeiro lu-
gar o número de pés de café em produção e novos pelos

6~HC. Fazenda Palmital, Livros de contas corren~es dos co
lonos.

63Rios, p . 87~
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quais a família do colono se responsabilizaria. O trata-
mento destes pés consistia basicamente em cinco capinas
anuais, realizadas nas épocas determinadas pelo adminis-
trador e também no replante das falhas que porventura ap~
recessem. Neste último caso, as mudas eram fornecidas pe-
lo fazendeiro. Além disso, os colonos deveriam iniciar a
colheita no dia designado, tornandoo cuidado para s6 co-
lherem café maduro, entregando os graos no carreador, lim
po de ciscos, terras e pedras. O pagamento da colheita s6
era realizado uma vez colhidas da primeira à última árvo-
re do cafezal sob sua responsabilidade. O plantio de mi-
lho ou feijão nas ruas do cafezal era tolerado até a épo-
ca em que nao fosse prejudicial aos pés, ficando -porem
sob exclusivo juízo do administrador tal apreciaçã064. Em
ambos os casos, a palha teria que ser enterrada pelos pr~
prios colonos. Um lote de mil braças quadradas (4840m2)fi
cava à disposição do colono para urnapequena lavoura de
subsistência. O contrato limitava ainda o número de ani-
mais que uma família poderia possuir nos pastos da fazen-
da: urnacabeça a cada 3000 pés de café a seu cargo, até o
limite má~imo de quatro animais (vacuum ou cavalar).

64"Para o :colono era tão importante quanto às condições sa
lariais a permissão do cultivo de alimentos. Muitas ve~
zes, como constatou Denis, trocava de fazenda, abandonan
do vantagens salariais devido à proibição do plantio de
cultivo. Destinava-se esta cultura não só à sua alimenta
ção mas à venda das sobras no mercado pr6ximo". (Rios:
p , 88).
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Habituados ao regime escravista, os fazendeiros
implementaram diferentes meios para garantir a estabilida
de da mão-de-obra livre em suas lavouras. Não se puseram
a apenas prover seus latifúndios com algumas poucas melh~
rias, de que tratou Ellis Jr., com o intuito de disporem
de um contingente permanente de colonos. E provável que a
condição de endividamento progressivo destes fosse delib!
radamente provocada porque ela viria reforçar a imobilida
de dos primeiros imigrantes.

Qualquer descumprimento das obrigações por parte
dos colonos implicava automaticamente em multas a serem
debitadas nos livros de conta-corrente. Se o colono por
qualquer motivo deixasse de realizar uma capina, seria muI
tado tado em quinze mil réis. Duzentos réis era a multa
por cada replanta que deixasse de fazer no tempo apropri~
do. Por cada animal além dos que tinha direito, era obri-
gado a pagar quinhentos réis mensais. Nos casos em que o
proprietário julgasse não estarem os colonos zelando pe-
las construções de suas moradias, poderiam cobrar destes
um aluguel de seiscentos réis mensais por cada casa dani-
ficada ou 'em mal estado de conservação. Durante a colhei-
ta, se os pés fossem batidos ou o café fosse colhido com
varas, a multa seria de dez mil réis. Enfim, por toda e
qualquer outra infração do contrato ou do regulamento, os
colonos estavam sujeitos a outra multa de cinco mil réis.

Além desses mecanismos que prendiam pecunmriamente
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os colonos às fazendas, o contrato ainda estipulava que fi
cava este proibido de empregar-se em outro serviço fora
do cafezal a seu cargo antes de t~-lo primeiramente cap!
nado. A saída para fora da fazenda era proibida enquanto
os serviços contratados não estivessem concluidos e mesmo
depois disso, somente sob autorização por escrito do ad-
ministrador e por um prazo máximo de oito dias. Por fim,
o colono obrigava-se a fazer com que os membros de sua fa
mília também se responsabilizassem pelos termos do contra
to, aceitando todas as cláusulas e concordando com todas
as.instruções que lhes fossem dadas pelo proprietário ou
seu preposto, em tudo o que fosse concernente à admini~ra
çao da fazenda.

Por mais que o regime de trabalho assalariado fun
dasse as relações entre fazendeiros e colonos em bases con
tratuais e legais onde as duas partes agora eram reconhe-
cidas cornodotadas de iniciativa e vontade próprias, sua
adoção não significou a extinção da jurisprudência dos fa
zendeiros. No interior de seus latifúndios, estes eram ma
nifestamente soberanos e arbitravam urnasérie de questões
e casos que surgiam amiúde na vida social das fazendas.As
sim por exemplo, sempre que a redação dos contratos entre
colonos e proprietários suscitasse dúvidas, a este último
sempre cabia a correta interpretação das cláusulas dúbias.
Herança dos tempos do escravismo, a prepotência dos fa-
zendeiros aconselhava-os a lançar mão exclusivamente do
seu poder ê autoridade para a resolução de quaisquer
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conflitos surgidos nos limites de suas propriedades. Tal
atitude era em si mesma provocadora dos confli tos de maior
seriedade entre colonos e fazendeiros (ou administradores).
Alguns destes casos, a minoria sem dúvida, dependendo de
sua gravidade, chegavam a transpor os limites das propri~
dades e a ser noticiados pela imprensa local. "Raros e dé
beis chegam até n6s esses ecos. São muito fracos e humil
des os servos da gleba ,mui to prepotentes e bem defendidos
os senhores feudais, para que o escandalo possa estalar,
sair fora das porteiras das fazendas"65.

o regime de semi-escravidão a que eram submetidos
os colonos dificultava-lhes certamente qualquer organiza-
çao permanente de defesa de seus interesses. Em Guatapa-
râ, próximo a São Carlos, por exemplo, os colonos reclam~
vam que nao podiam se visitar uns aos outros, pois "quan-
do nos vêem em grupo de dois ou três, parece-lhes que qu~
remos fugir da fazenda"66. Na cidade, as condições para
se reunirem em associações eram melhores por haver, ao
contrário das zonas rurais, maiores possibilidades de vi-
da social entre os imigrantes. No campo, a organização e~
tre colonos parecia ser precária e espontânea, crescente
apenas nos momentos de maior crise e reforçada muitas ve-
zes por laços de parentesco e de solidariedade entre patri
cios provenientes de uma mesma região.

6~ornal A Terra Livre, SP., ano I, n9 2, 13/01/1906, Sec-
ção Ecos das Fazendas, apud Barriguel1i, p. 50..

6~ornal A Terra Livre, 7/02/1906, apud Barriguel1i, p.51.
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g o que nos mostra as seçoes de imigração dos jOE
nais anarquistas do início do século, repletas de confli
tos entre colonos e administradores ocorridos nas fazen-
das do interior. Em geral os distúrbios eram provocados
pelo atraso no pagamento, pela recusa dos tolonos em acei
tarem as péssimas condições de trabalho impostas pelos r~
gulamentos das fazendas e pelo embrutecimento no tratamen
to dispensado pelo administrador ou capangas em suas rela
ções com os colonos. As possibilidades de desfecho dffico~
flitos envolviam em maior grau a submissão pacífica do co
lono ou o revide por intermédio de uma agressão física e
mais raramente conseguiam os colonos um movimento coleti-
vo como meio de resistência ou de reivindicação.

Levados ao endividamento progressivo, por diferen
tes vias67, os colonos permaneciam muitas vezem sem opçao,
presos nas fazendas e forçados ao trabalho, fossem quais
fossem as condições. Nos poucos casos em que o colono
"criasse confusão", estando sua conta-corrente em crédi-
to, este era sumariamente expulso sem pagamento de nenhum
dos seus direitos. Em situação de débito em suas contas
correntes,. mais comum eram as tentativas de fuga dos colo
nos das fazendas. Se bem sucedida, o assunto tornava-se

6~S meios mais amplamente utilizad~s para este fim eram o
atraso nos salários(Jornal A Terra Livre, SP., 13/1/1906
e 21/11/1906; Jornal O Alpha, Rio Claro, 21/10/1901 e ou
tros) , a aplicação incessante de multas (A Terra Livre,-
27/11/1906), a obrigatoriedade de fazer compras no arma-
zém da fazenda (A Terra Livre, 27/10/1906 e 11/11/1906),
e a adulteração nas medidas utilizadas para pagamento da
colheita (A Terra Livre, 29/08/1906); apud Barrigue1li~
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questão de polícia, que passava então a perseguir os fora
gidos. Por mais de uma vez, o desespero de alguns colonos
levou-os ao suicídio ou ã 10ucura~8.

Os fazendeiros, por sua vez, sempre reclamavam da
ineficicia da ação policial e judicial que tivessi por ob
jetivo eliminar ou diminuir estas fugas. "Ainda não temos
leis que obrigem o trabalhador uma vez contractado, levar
ao fim o que combinou e por esta razão a Justiça é falha,
não succedendo o mesmo li no extrangeiro, onde estes con-
tractos têm sempre execução summarissima, em multa ou pr,!.
são. Hoje é bem commoda a situação do trabalhador rural,
que pensa só nos seus direitos, sem os p~alços dos deve-
res: é essa a verdade patenteada todos os dias, nas nos-
sas fazendas, com a insoburdinação e fuga, dando prejuizo
ao patrão. Ao·demais, o agricultor, numa emulação egoista,
acoroçoa o desenvolvimento da fraude, e é muito commum a
fuga do colono, a altas horas da noite, com minguadas ba-
gagens e grandes debitos nas propriedades agricolas, com
uma sem cerimonia de pasmar, para depois cantarem a pali-
nodia das torturas e soffrimentos, nas gazetas de suas
respectivas nações, que por sua vez endossam'na, numa pr~
paganda insidiosa contra os nossos creditos li fóra, e se
as missões vêm para vêr de perto, tudo observam na veloc,!.
dade de um trem de luxo, com magnificos restaurantes, que

6~ornal A Terra Livre, S. Paulo, 28/6/1906, 5/10/1907,
11/11/1906, 23/10/1906 e 13/01/1906; O A1pha, 5/8/1907 e
25/7/1901, apud Barrigue11i.
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lhes fornece por sua vez nossa burocracia administrati-

A exemplo da época da escravidão, muitos dos con-
flitos eram resolvidos por violências físicas, espancame~

.,
tos, facadas, enxadadas e tiros, e as agressões provinham
tanto dos administradores e seus capangas quanto dos col~
nos. Em 1901, na vizinha cidade de Jaú, o administrador de
uma fazenda repreendeu um colono por esse não ter feito
com regularidade um serviço determinado. "O colono se li-
mitou a responder que não sabia fazer melhor o serviço e
isto bastou para ser despedido. No encontro para o acerto
dos vínculos empregatícios houve discussão entre os dois,
sendo que o administrador usou seu chicote contra o colo-
no, que por sua vez empregou a navalha contra o adminis-
trador"70. Duas semanas depois, em outra fazenda do mesmo
município, um grupo de colonos calabreses assassinou a
golpes de enxada o fazendeiro Francisco de Almeida Prado,
que os havia despedido por não obedecerem ordens7l. Tais
conflitos nada tinham de conjunturais e se prolongaram por
dezenas de anos, pelo menos até o final da República Ve-
lha. Na fazenda Sant'Anna no município de São Carlos, em
1924, fazendeiro e colono, ambos tombaram sem vida apos
discutirem72,

69"Pe1a Lavoura",Correio de São Carlos, S.Carlos, 11/6/1920.
7oJornal O Alpha, Rio Claro, 9/10/1901, apud Barriguelli.
7lJornal O Alpha, Rio Claro, 22/10/1901, apud Barriguelli.
72Jornal Notícia Correio D'Oeste, 8/5/1924. apu:lBarriguelli.
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Em São Carlos, notícias de greve organizadas pe-
los colonos são mais raras. Quando explodiam, não extrap~
lavam os limites de uma fazenda determinada. Em 1908, por
falta de pagamentos, entraram em greve os colonos da fa-
zenda Santa Cindida, em São Carlos. Em 1906, outra greve
explodiu pelo mesmo motivo em Araraquara, na fazenda Fos-
ca, e foi rapidamente reprimida, pois a ~poca era de co-
lheita, prendendo-se como cabeças três colonos, expulsan-
do-se oito famílias "ã vergastada e ã pranchada", sem re-
ceber um vint~m após nove meses de trabalh073. Em 1902,na
fazenda Sant'Anna, outra greve eclodiu pelo fato da faze~
da ter sido vendida e o novo proprietirio não de$ejar as-
sumir as obrigações anteriores para com os colonos7~.

Em alguns casos, as queixas dos colonos chegavam
at~ os consulados que eram muitas vezes chamados a inter-
vlr e arbitrar sobre os conflitos. Entretanto, isto nao
significava que os agentes consulares defendiam intransi-
gentemente os interesses dos imigrantes, por ocasião de
uma denúncia qualquer. O contririo, muitas vezes, poderia
ocorrer. Durante a greve ocorrida na fazenda Fosca, em

\
Ar araquar a, ao que parece. os s alâr í.os não fo rampag cs po!,
,que o agente consular proveniente de São Carlos, quando

,-.I,
. "".

7~ornal A Terra Livre, São Paulo 28/6/1906,
das Fazendas, apud Barriguelli, p. 55.
~orna1 O Alpha, Rio Claro, 31/1/1902, apud
p. 29.

Seção Ecos

Barriguel1i,
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solicitado, recebeu 500$000 para dar razao ao patrão. E
interessante a posição ro Jornal A Terra Livre, a esse res
peito. Tecendo comentários a respeito de uma greve vito-
riosa ocorrida em Jundiaí em 1906, o periódico observa que
"foi um bom exemplo para os trabalhadores ágrícolas, que
nada tem de esperar das autoridades policiais ou consula-
res, mas devem contar só com a sua união e resí.s t ênc í a't ",

De qualquer forma, já em 1902, a sociedade que
reunia os italianos na cidade de São Carlos criou, com
apoio do Vice-consul local, o "Patronato degli Emigranti",
cuja ata de fundação reconhecia as amarguras vividas pe-
los colonos. A instituição se auto-definia corno "una ope-
ra eminentemente filantropica e umanitaria e molto di piú
preciosa quando serve di aiuto e protezione aI nostro po-
vero colono che in questo terre gli vengono tese delli tra
mi e vilipesi nel peggior modo."76

E significativo notar que neste mesmo ano, o go-
verno italiano, influenciado pelas notícias enviadas por
seus agentes consulares no Brasil, havia tornado providên-
cias visando a proibição da imigração subsidiada para o
Brasil. O decreto Prinetti assustou os fazendeiros e o g~
verno paulista, que trataram de imediatamente .desfazer as
más impressões transmitidas, intensificando a contra-infor
mação, através das agências de imigração.

75Jornal A Terra Livre, São Paulo, 9/10/1906, apud Barrigue11i.
76Me11o, p. 151.
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Contudo, pouco fizeram de concreto para a melho-
ria das condições de recepção e fixação dos imigrantes.Já
em 1901, Rodrigues Alves em sua mensagem presidencial ha-
via declarado que o mais impressionante no.movimento mi-
gratório era menos a diminuição nas entradas que o aumen-
to nas saídas. "Em 1907 a mensagem presidencial reiterava
observações a esse respeito e um estudioso indica que, na
que1e ano, as entradas para São Paulo somavam 22802 e as
saídas 27917. Várias causas explicam o fenômeno: a atua-
ção mais intensa dos agentes argentinos, a propaganda dos
representantes das Companhias de Navegação na Itália, as
vantagens diversas estabelecidas pela República vizinha e,
mais que tudo, as condições de trabalho nas fazendas, a
esse tempo prato do dia na imprensa italiana e tema de no
velas que circulavam entre o povo na Itália"77. ~ provável
no entanto, que as alarmantes cifras de repatriamento po~
co impressionassem os fazendeiros uma vez que. os . "pre]u.!,

zos (custo das passagens) de defecção era socializados e

77Rios, p , 78
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bancados pelo Estad078•

"A escravidão abolida em lei; o escravo negro
substituido pelo escravo branco; nas fazendas a vida do
nosso colono é um inferno sem nome. As garantias consti-
tucionais estão a zero, os pactos estabelecidos sâo burla
dos, a vida destes nas mãos dos capangas e policiais, r~-
patriação e reclusão são frequentes. Frente a este estado
calamitoso, a corrente imigratória não mais se dirige ao
Brasil, e sim para o Chile, Argentina onde oferecessem me
1hores condições e isto causou danos aos fazendeiros que

~Conforme observa Dean, o sistema de lmlgração subsidiada
pelo governo significou onerar toda a sociedade e em par
ticu1ar a classe trabalhadora com o custeio das despesas
de viagem dooimigrantes. Face a tal consideração,tornam-
se no mínimo imprudentes, as ponderações de E1lis Jr. a
respei to do que ele próprio denomina "sacrifícios de seus
avoengos" investido na construção das colônias: "Não bas
ta falar displicentemente em imigração, em braço 1ivre~
etc. Não é suficiente atribuir a euforia economica pau
lista ã corrente imigratória. Por certo, o concurso dos
alienígenas foi muito grande. São Paulo, na sua inexce-
dível grandeza econômico-social em que está, deve mui-
to ao colono imigrante, principalmente ao italiano, ele-
mento soberano, que soube tão bem se engrenar com a vida
do Estado de São Paulo. Mas é preciso que, todos sai-
bam que, essa situação extraordináriamente eufórica, que
atualmente gozamos, é o resultado dos esforços e dos sa-
crifícios dos nossos antepassados, que tiveram de pagar,
bem caro " pelas correntes de homens livres exóticos, que
formaram as vagas imigratórias, co1matadas no solo pau-
lista. Urnadas dificuldades, das maiores, que eu não sei
bem cornoos nossos avoengos resolveram, foi o empate de
umacapita1ização requerida pela adaptação das fazendas.
Por certo, isso poude ser feito, graças ã capitalização
das rendas e ao crédito, mas não diminue o muito que de-
vemos a ê1es pelo contrário. Essa gente se sacrificou por
nós." (Ellis Jr., p. 163).
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pressionam do governo urgentes medidas para reativar a
imigração portuguesa, espanhola, italiana; mas havia o de
ereto proibitivo da imigração para o Brasil devido a tris
te situação econômica do país, mas mais tristes ainda se-
ria se isso continuasse pois cairia a prodhção e ~xport~
çao do caf&. Recorre-se ao truque: esclarecer o conceito
generalizado na Europa das condições no Brasil, esclare-
cer que após aooolição jurídica da escravidão, sãoprocl~
mados tamb&m os direitos dos trabalhadores, pregar menti
ras - por meio de uma ação da imprensa - de indivíduos que
procuram emprego cômodo e rendoso, pelas agências de imi-
gração encarregadas de orientar a corrente emigratória pa
ra o Brasil, prometendo altos ganhos e garantias que se
traduzem em desilusões. Assim o decreto Prinetti ficou
ineficaz, impotente, arquivado e a imigração reativada.
Mas o que vemos: os salirios sofrem uma forte redução, p~
gamentos feitos com dificuldades, em virias loc~lidares on
de era permitido aos colonos semear legumes entre os cafe
zais, & tirado até esse direito. A vida ficou m~is e mais
difícil, e coitado daquele que não aceita, quem quer fu-
gir das fazendas - o capanga entra em ação"79•

o conflito que maio. repercussao causou entre tan
tos outros do início do século foi o que envolvçu, em
1900, a morte de Diogo Salles, irmão do entãó presidente

79Jornal La Battaglia, São Paulo, 15/10/1905, apud Barri-
gue11i, p , 46.
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da República, em Ana1ândia. Seu filho Raul, administrador
de sua fazenda tentara se aproximar, sem sucesso, das três
filhas de um colono de nome Longaretti. Surgida uma opor-
tunidade, Raul convencera seu pai a expulsar a famí1ia~
garetti da fazenda. O velho Longaretti se dispôs a·deixar
a fazenda, desde que lhe fosse paga a quantia a que fazia
crédito por seu trabalho. Com o auxílio de capangas, Dio-
go Sa11es pessoalmente agrediu o pobre colono, atirando-o
ao chão. Ângelo Longaretti, filho deste, presenciando a
cena, sacou de uma arma cujo tiro atingiu mortalmente o
fazendeiro. O jovem Longaretti permaneceu durante oirom~s
na prisão, quando foi então o processo revisto.

A passagem consta do livro de Dean sobre Rio Cla-
ro, como ilustração dos problemas a que os colonos tinham
de se sujeitar. Entretanto, além disso, o episódio é i1us
trativo do alto espírito de solidariedade vigente entre
os italianos. Estes mantiveram-se indignados por um longo
tempo e em 1908, aproveitando uma mudança no governo do
país, abriram uma campanha que exigiu a revisão do proce~
so e a reabilitação jurídica do réu. O semanario italiano
La Vedettá, editado em São Carlos, abriu suas baterias co~
tra a injusta condenação, conc1amando a colônia para a or
ganização de um abaixo assinado a ser enviado como peça
de apoio ao advogado de Longaretti, Luiz Pe re ír a Barreto 8 o •

~APESP, Jornal La Vedetta, São Carlos, 07/06/1908,
meira pagina.

pri-
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Meses depois, o r6u obteve absolvição.

At6 pelo menos a grande crise cafeeira de 1930,

pode-se afirmar ser enganosa a noção, aliás muito difundi
da, de que os colonos aos poucos se transformaram em pe-
quenos proprietários e sitiantes. Com a renda mensal de
que dispunham, a possibilidade de poupança de um montante
suficiente para a aquisição de alguns alqueires de terra
era altamente improvável. "O preço de compra de uma gle-
ba de 25 ha capaz de assegurar subsistência a uma família
ultrapassa o recurso da maioria dos colonos, que deve re-
nunciar a ser proprietário."81. Os indícios a respeito da
concentração de terras no município comprovam também tal
hipótese.

Era muito mais provável que os caminhos que leva~
sem o colono à condição de proprietário fossem muito mais
tortuosos, que envolvessem um período de tempo equivalen-
te a uma ou duas gerações, a migração para a cidade e ain
da outras condições que tornavam este degrau de ascensao
social inacessível para a maior parte dos colonos. Em
1928, o almanaque da cidade, ao descrever a importância 10
cal dos italianos, reconhece, embora em tom ufanista, as
veredas desta ascensão social.

"Humildes trabalhadores de roça na maioria

81nenis, p. 161.
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econômicos e inteligentes como sao, os italianos que vie-
ram, se enraizaram nesta terra a quem amaram e amam como
a própria, elevando-se esforços contínuos e pacientes, a
golpes de ariete, tenazmente, passando da roça ao pequeno
commercio, do pequeno ao grande commercio,' da pequena -a
grande industria, e do commercio e da industria ã roça no
vamente, já não mais humildes e benéficos colonos, mas p~
ficientes sitiantes ou abastados fazendeiros."82

Já observamos que a expansao dos cafezais refle-
tiu diretamente sobre a elevação dos preços das terras e
é natural que sob esta circunstância tenha sido difícil
ao colono adquirir terras. Os dados apresentados por Mello
a respeito da circulação da propriedade rural entre italia
nos e descendentes, deixam entrever que o número de pro-
priedades compradas pela colônia foi sempre crescente e
maior que o número de propriedades alienadas, de 1885 a
1929. Entretanto, com base nestes dados, nada pode ~ afir
mar sobre a significação absoluta destas aquisições em
termos de área ou de produção cafeeira, e muito menos a
respeito de seu peso relativo frente aos demais propriet~
rios.

Na verdade, existem numerosos indícios de que o
acesso ã propriedade pelos imigrantes era extremamente li
mitado. Ao se observar, por exemplo, a lista dos 184

82De Luca, s/p.
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lavradores de São Carlos publicada pelo A1manach de 1894,
é notável a raridade de sobrenomes estrangeiros na re1a~
ção. Somados chegaríamos a contar no máximo dez entre o
tota183. Segundo Camargo8~, em 1905, havia no município um
total de 313 propriedades. Destas, apenas 61 pertenciam a
estrangeiros. Nove anos depois, sobre um total de 312 pro
priedades, as 75 propriedades nas mãos dos estrangeiros
(todos italianos) continham em seus limites menos de seis
por cento do número de cafeeiros do município. Em 1927, a
mesma cifra ainda permanece baixa, atingindo dezoito por
cento85. ~ de se supor portanto que além de poucas, as
propriedades rurais em poder dos imigrantes fossem peque-
nas. O recenseamento de 1920 confirma tal assertiva: a
área média das propriedades pertencentes a estrangeiros é
de 45,4 alqueires enquanto que no caso dos proprietários
serem brasileiros, a mesma média se eleva a 238,1 alquei-
res, no município de São Car1os86.

liA parceria não evoluiu para a pequena propriedade
como acontece muitas vezes na Europa mas, ao contrario,na
maioria dos casos os parceiros foram reduzidos ã condição
de meros assalariados. A preocupação dominante do gover-
no nunca foi auxiliar a pequena propriedade mas sim asse-
gurar braços ao fazendeiro. Quando o governo federal~sou

8~raga, Almanach, pp.141, 142, 143, 144, 145.
8~Camargo, Clte~c..i.men.to, p . 243.
8~e110, p. 59.
~Recenseamento 1920, apud Camargo, Clte~c..i.men.to.
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em estabelecer núcleos de pequenos proprietários na vizi-
nhaça das fazendas,tinha em vista assegurar

I

mão-de-obra
às grandes propriedades. e nao em constituir núcleos autô
nomos de agricultores. A colonização prõpriamente dita,na
base da pequena propriedade. foi sempre matginal e.episó-
dica na história agrícola de São Paulo.,,87

As grandes propriedades rurais mantiveram-se ain-
da por muito tempo, resistindo não somente à inserção da
região de São Carlos no rol das zonas cafeeira decadentes
como também aos primeiros efeitos da crise econômica de
1929. Osdados apresentados na tabela 6 permitem companrr a
concentração de terras entre os anos de 1905. 1934 e 1940.
~ impressionante que. entre 1905 e 1934. excetuando-se a
faixa de 100 a 250 alqueires. todas as outras apresenta-
ram incremento no número de propried.ades. inclusive as úl
timas duas faixas que abrigam latifúndios com área supe-
rior a 250 alqueires. De 1934 a 1940, a faixa inicial de
pequenas propried.ades (até 10 alqueires) sofre um incremeg
to e as demais permanecem p~atjcamente constantes. com
exceçao da última em que o número de propriedades involui.

A 'combinação entre os efeitos da decadência do ca
fé como atividade sustentadora da economia no ,município e
a rigidez da estrutura agrária. atuou como elemento de

87Rios. p. 90.
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inibição do desenvolvimento populacional do município. A
população absoluta decresceu após ter atingido seu pico
por volta de 1915. Ocuparemo-nos de tais assuntos mais
adiante. Importa aqui apenas ressaltar que o decréscimo
ocorreu com toda intensidade no meio rural', devido. ã re-
sistência ã divisão das grandes propriedades.

TABELA 6 - TAMANHO DAS PROPRIEDADES RURAIS (ALQUEIRES)

ALQUEIRES 1905 1934 1940

até 10 46 115 175
de 10 a 25 61 111 115
de 25 a 50 59 72 69
de 50 a 100 50 71 68
de 100 a 250 61 55 54
de 250 a 500 17 30 30
mais de 500 19 27* 14

*20 propriedades entre 500 e 1000 alqueires e
7 propriedades com mais de 1000 alqueires

Fonte: Camargo, C~e~e~mento.

Dentre os colonos que, não sendo repatriados, pe~
maneceram no Brasil, urnaboa parte acompanhou o movimento
da marcha do café em direção a Oeste, ã medida em que a
frente de cultura se deslocava em direção às terras de
Jafi, Matão e Ibitinga. A diminuição da renda familiar dos
colonos fixados por vários anos numa mesma região era
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indício de que as terras se empobreceram fazendo com que
a produtividade menor ficasse aquém das expectativas de
alguns deles. Neste caso, a busca por solos mais férteis
que oferecessem uma maior produtividade ou mesmo a procu-
ra por propriedades que concedessem uma área maior. para o
plantio de subsistência dos colonos determinaram uma in-
tensa mobilidade da força de trabalho. O critério em ge-
ral determinante do destino destas pequenas migrações era
a existência de parentes ou conhecidos que facilitassem a
inserção dos colonos em seus novos empregos.

Além desta, a outra alternativa colocada para os
imigrantes era tentar a vida na cidade. Neste caso, as
opções também não eram muitas, embora o sucesso de alguns
que conseguiram montar um negócio próprio encorajasse os
conterrâneos a tentarem essa via de ascensão social. En-
tretanto, conforme teremos oportunidade de analisar em de
talhe mais adiante, foram muito raros os colonos que se
tornaram negociantes. A maior parte dos que se transferi-
ram para a cidade empregou-se no comércio ou nas -indús-
trias nascentes. Sempre parece ter havido possibilidadede~
ta mudança, embora durante a década de trinta, este pro-
cesso de abandono da vida rural tivesse sido mais inten-
so, porque a crise nos latifúndios tornara-se muito mais
aguda.

Por volta de 1915, os italianos constituiam sem
dúvida a maior parcela dentre os operários da cidade. Um
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contingente razoável de mulheres, inclusive, era emprega-
do por uma grande fábrica de tecidos, fundada. em 1911. A
vida urbana não lhes devia reservar muito tempo de lazer,
pois as longas jornadas de trabalho prevaleciam na época.
Mesmo assim, pelo menos em relação ao meio· rural, tinham
condições de exercer atividades sociais com muito mais in
tensidade. "Em todas as cidades onde essa coletividade foi
numerosa, logo se definiram inúmeros fatos relacionados
com sua organização na nova terra. Multiplicaram-se as s~
ciedades, recrutando associados da mesma origem regional,
multiplicaram-se principalmente as sociedades de "mutuo
soccorso", tornaram-se comuns as instituições mistas, re-
creativas, culturais e sociais, disseminaram-se as esco-
las, especialmente as primárias. Paralelamente verifica-
va-se o surgimento de organizações de cunho trabalhista
ou, pelo menos, uma participação de grande alcance nas at!
vidades dessa natureza, com uma contribuição apreciável
para os movimentos de caráter sindicalista. Organizaram-
se as bandas, tornando já vigoroso um hábito arraigado,
publicaram-se jornais, em sua grande maioria, efêmeros."88

Já em 1896, os espanhóis fundaram uma associação
que tornou-se conhecida por "Sociedade Hespanho1a". O Al-
manaque de 1928 assinala que, já no ano de sua fundação,
esta sociedade funcionava em prédio próprio,· e tinha por

88Petrone, p , 277.
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título "Sociedade Espanola Beneficiente e Instructiva de
São Carlos". Já o Almanaque publicado em 1905 se refere a
ela como sociedade "Litteraria e Beneficente", cujos fins
seriam "propagar e desenvolver os laços de união entre os
seus irmãos de nacionalidade e fomentar entre elles a ins
trucção."S9

Os italianos, por sua vez, fundaram duas importa~
tes associações, a "Meridionali Uniti Vittorio Emmanuele
111" e a "Dante Alighieri", em 1900 e 1902 respectivamen-
te. Sêgundo Kerbauy90, a existência das duas associações
se justificava por uma diferença de status entre os mem-
bros de cada uma delas. Enquanto a primeira congregava pr~
ferencialmente os italianos menos favorecidos, em geral
provenientes do sul (daí o "meridionali"), a outra pare-
cia reunir em maior grau os negociantes italianos bem su-
cedidos no comércio ou na indústria. A julgar pelos esta-
tutos destas duas sociedades, subsistem os indícios de
que esta diferenciação realmente ocorria. Enquanto a Vitto
rio Emmanuelle 111 tinha por fim "unir as classes .•opera-
rias, promover-lhes o sentimento do dever e o desenvolvi-
mento das virtudes cívicas, instruir, educar e socorrer
os associados", a Dante Alighieri propunha-se "ã união,
instrucção, educação moral e beneficencia dos italianos
que a compoem, conservando-se alheia ás questões políti-
cas."91

"Ladeia de Faria, p. 43.
90Kerbauy, p , 39.
91Ladeia de Faria, p. 43.
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De qualquer forma, nao há dúvida de que ambas co~
cretizavam em elevado grau o espírito de solidariedade e
de patriotismo vigente entre os italianos. Em 1920, por
exemplo, a Vittorio Emmanue11e conc1amava seus associaoos
a erigirem no cemitério municipal uma capela unicamente
destinada às sepulturas de seus membros92. A Dante Alighi~
ri, por sua vez, manteve por longo tempo uma escola ..pro-
pria para os filhos de seus sócios93, que via de regra
mereceu largos elogios. "Filhos d'urnapatria culta e, de
justa razão, orgulhosa da própria 1ingua, não descuidaram,
no afam de chegar, do problema cultural, instituindo aque~
1e importante centro de cultura primaria que é a Socieda
de Dante A1ighieri, onde centenas de pequenos brasileiros
buscam as primeiras noções das letras lusas e italianas."9"

Além do caso de Longaretti, a que já nos referi-
mos, um outro episódio que talvez merecesse ser menciona-
do, por ter contraposto claramente os interesses da oli-
garquia rural ao dos imigrantes, é o do fechamento do Ban
co União de São Carlos em 1903. Vítima do Encilhamento, o
banco era administrado pela família Abreu Sampaio, e foi
justamente esta a acusada de haver se favorecido em pri-
meiro lugar, ao ser prevista a quebra do estabelecimento.

92Correio de São Carlos, São Carlos, 07/2/1920.
93Facchina, um dos membros mais abastados da colônia ita-
liana enviou todos os seus filhos para estudar na Europa.

9"De Luca, s/p.
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A tese ganhou campo na imprensa local, sobretudo entre as
gazetas italianas, pois a casa bancária abrigava um mon-
tante significativo de pequenos depósitos desta colônia.A

,
cidade ficou polarizada em torno do julgamento, pois os
Abreu Sampaio (pai e dois filhos) eram grandes proprietá-
rios de terra (o patriarca, cunhado do Conde do Pinhal,h~
via sido co-fundador da cidade). A causa notabilizou-se
pela defesa realizada pelos advogados Cincinato Braga e
Alfredo Pujol, que obtiveram a absolvição dos réus, por
unanimidade. B curioso entretanto observar, ao se vascu-
lhar os autos do processo, que a defesa nao rebateu dire-
tamente as acusações, mas desenvolveu o capicioso argumeg
to de que os protestos não teriam acontecido se o banco
não tivesse falido. A partir de então, interrogando-se a
respeito das causas da fal~ncia, contlui esta ter sido
provocada pelas recentes e graves perturbações ocorridas
no "ambiente financeiro",de modo geral.95

B muito provável que todo o espírito associativo
reinante entre imigrantes urbanos tenha provocado apreci~
çoes contraditórias, ou ambíguas, por parte dos segmentffi
mais abastados da população. De um lado, resta pouca dúvi
da de que as elites encaravam cornomuito louvável algumas
das manifestações cívicas promovidas pelos imigrantes. Em
1916, quando os portugueses se reuniram para' discutir' a

95Braga e Puj01.
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entrada de Portugal na guerra e para arrecadar fundos a
serem enviados ã Cruz Vermelha Portuguesa, a iniciativam~
receu amplos elogios96• A mesma admiração ocorria anual-
mente quando os italianos comemoravam a data da unifica-
ção italiana, conservando hasteado nas fachadas de· suas
casas comerciais o pavilhão tricolor91 e promovendo fes-
tas muito concorridas:

"Dando arras do seu patriotismo, a colonia ita1i~
na de São Carlos sempre festejava, entusiástica e ruidos~
mente o 20 de setembro, que era, então, a sua data máxi-
ma, por comemorar a unificação do seu país. Logo pela ma-
nhã, estrugiam salvas de morteiros e, durante o dia, ban-
das de música, fazendo ouvir as notas alegres e marciais
dos hinos de Mame1i e de Garibaldi, percorriam as ruas em
bandeiradas da cidade, ao espocar de foguetes, acompanha-
das de numerosos membros da colonia, que vivavam o seu
agente consular, as autoridades brasileiras e os herois
da Ita1ia Unida. Alguns dos manifestantes, mais entusias-
tas, valendo-se do dom inato que os italianos teem para o
canto, entoavam versos que a musica recordava: 'Fratel1i
D'Ita1ia f L'Ita1ia s'i Desta' Dell'elmo di Scipio / s'i
cinta la testa.' Ã noite eram queimados lindos fogos de
artifício, que representavam a parte mais interessanteoos

~Correio de São Carlos, São Carlos, 11/4/1916.
97Correio de São Carlos, São Carlos, 21/9/1916.
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'festejos, para a numerosa concorrência brasileira forma-
da, em sua maioria, de fazendeiros e suas famílias, vin-

-dos a cidade especialmente para assistir, como eles di-
ziam, liafesta dos Italianos".98

Por outro lado, em muitas ocasiões as eLí tes na-
cionais manifestaram desconfianças a respeito deste espI-

rito associativo acusando os imigrantes de não desejarem
se integrar perfeitamente à vida do novo país. Em 1920,
por exemplo, o mais importante periódico da cidade argu-
mentava que "a prohibição de se usar lingua estrangeira em
letreiros públicos, affrontando os brios nacionais, -e
incontestavelmente um gesto eminentemente nobre, digno de
nossos sentimentos de nacionalismo". 99

No entanto, é fora de dúvida que as questões ope-
rárias constituiam o campo no qual os mandatários locais
nutriam as maiores repulsas pelas atitudes e idéias impoE
tadas da Europa. Em 1920, quando a Associação Operária de
São Carlos reivindicou à Câmara Municipal a adoção da jOE
nada de oito horas de trabalho, a resposta foi endereçada
diretamente aos elementos estrangeiros: "não pode ser atten
dido porque o assumpto não tem cabimento no meio social
brasileiro, onde não há propriamente uma classe 00 prolet~
rios e onde todos podem enriquecer pelo trabalho.·tlo o

98Correio de São Carlos, São Carlos, 13/6/48.
99Correio de são Carlos, São Carlos, 5/2/20 e 1/2/20.
lOO"Atasda Câmara", Correio de São Carlos, São Carlos, 9/
4/1920 (grifo meu).
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Tal como no caso dos colonos, a existência dos
imigrantes operários na cidade só poderia ser bem vista~
estes se limitassem a trabalhar pela grandeza do país, tal
como a concebiam os poderosos: "Devemos, acima de tudo,
attrair ás nossas plagas todos aquelles qué quizerem cola
borar comnosco na grande, na ingente tarefa de fazer des-
te adorado Brasil, a grande, a cohesa e forte, a culta e
progress~ta, a formosa e hospitaleira pátria brasileira.
Sejamos todavia, inexoráveis com os maos doutrinadores que,
de quando em quando surgem; com esses indivfduos da pior
espécie que, nao 'podendo viver honestamente em sua patrí a,
porque indignos, volvem suas vistas para a nossa e aqui se
installam e aqui se poem a trabalhar nas trevas procuran-
do levar a corrupção e a dissolução por toda a parte, pr~
gando idéas revolucionárias e anarchicas, geradores des-
sas paredes e movimentos sediciosos de lamentáveis resul-
tados e epflogo dolorosamente triste."lOl

Ainda que tão expressiva, esta ambiguidade aca-
bou por se desfazer com o tempo, ao menos na memória pop~
lar. Prevaleceu o interesse das camadas dominantes em exal
tar a dedicação e o empenho das laboriosas classes imi-
grantistas e apagar todas as outras circunstâncias, tão
desagradáveis. Restou ainda a imagem, esta mais real, de
uma grande capacidade tanto de adaptação como também de

lOlCorreiode São Carlos, são Carlos, 15/4/1920.
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transformação da l~nguagem, da alimentação e de outros
costumes do modo de vida dos paulistas, que acabaram in-
corporando toda esta influência. "Não ha recanto de São
Carlos onde o obreiro italiano não haja collocado uma pe-
dra, não ha um recanto de São Carlos que não tenha· sido
pisado, movido, vivificado, directa ou indirectamente,un!
camente ou em colaboração, por italianos."lo2

Um ano após a decretação do Estado Novo, tambémem
São Carlos, aquelas tantas inquietações com o operariado
já eràm coisas que pertenciam ao passado. Um cronista lo-
cal observava entusiasmado: "Já vão longe aqueles dias em
que nossa população não compreendendo o quanto se deve a
essa massa produtora, interpretava a palavra "sindicato"
como um núcleo de terríveis anarquistas. O operariado en-
contra hoje aqui um ambiente acolhedor e, amparado por
uma organização modelar, que constitue um dos melhores fru
tos da política social do atual governo, será sempre para
a nossa terra um fator de ordem e progresso."103

l02DeLuca, s/p.
ro~orreio de São Carlos, São Carlos, 17/9/1938.
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CAPITULO 111

REALIZAÇÕES DAS ELITES E CRISE ECONÔMICA NA "PRINCESA DO
OESTE"

Este capítulo procura explorar por intermédio de
alguns exemplos, temas importantes que nao puderam ser
examinados na primeira parte do trabalho: o modo de em-
preender dos fazendeiros de café, a dominação política por
eles exercida e suas articulações regionais, a implement~
ção de melhorias importantes na área urbana do município,
etc. Em contraste, são apresentados em seguida os princi
pais sintomas de decadência do município, que dizem res-
peito sobretudo às décadas de trinta e quarenta: a crise
da cafeicultura e de modo mais amplo de todo o setor agrI
cola, o êxodo rural, a busca de outras alternativas econo
micas e finalmente a maneira pela qual a cidade foi rea-
gindo e se acomodando a estes novos parâmetros. Permeando
todos estes assuntos, subjaz a saga que durou quase um
século - da ascensao, auge e declínio de um município do
oeste paulista inserido na economia do café.
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1. AS ELITES RURAIS

"Sempre houve derrotistas econômicos brasileiros
que. para conseguir uma aparente vitoria "logica". contra
os otimistas por eles considerados "sentimentais".< clama-
ram que a riqueza do Brasil não é riqueza autêntica. por-
que. ao invés de se basear em matérias-primas se
no café. isto é. numa 'sobremesa'.

"Assim ã primeira vista. isto parece verdade - ou
seja. parece verdade que o café é simples sobremesa. En-

baseia

tretanto. nada há de mais equívoco. tanto do ponto de vis
ta prático, como do ponto de vista científico. bem como
do ponto de vista da objetividade dos fatos -do que o ra-
ciocínio segundo o qual o café é mera sobremesa. O café é.
ao contrário. importantíssima matéria-prima. ~ matéria-
prima de ordem medicinal, de ordem nervosa. de ordem psi-
col6gica. se se quizer - mas é sempre matéria-prima. e
sempre substancia de que a civilização moderna não' pode
privar-se facilmente. Não há dúvida de que o café não acu
sa o menor valor nutritivo, desde que se entenda por nu-
trição o ato de proporcionar alimentos básicos para a
construção do organismo. Acontece. porém que a humanidade
ruma por um caminho de trabalho físico e intelectual que
exige de cada indivíduo. esforços nervosos superiores ~~
les que a natureza. normalmente lhe permite dispender.Con
sequentemente. a humanidade precisa de estimulantes.. Os
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estimulantes sao muitos - desde os tóxicos estupefacien-
tes até o a1coo1 e ao chá. Em face de todos eles, o café
leva a vantagem de exercer ação fisiológica estimulante
sobre os sistemas nervosos e vascular, comparave1 ao efei
to de euforia, de p1etórico otimismo, ou de energéticobem-
estar, de qualquer outro produto do g~nero, sem entretan
to, deixar ao fim a menor depressão, e sem o mínimo co-
lapso."

o texto acima reproduzido, publicado num periódi
co sãocar1ense em 19451, apenas exemp1ifica a que ponto
chegaram as discussões e argumentos versados a respeito
das virtudes ou dos inconvenientes da preponderância do
café na economia brasileira. A essa época, o café certa-
mente já não dispunha do mesmo vigor com que atravessou as
primeiras décadas do século. Entretanto, a julgar pela d~
ta do texto não deve ter sido fácil desmanchar a noçao,
tão presente e arraigada na convicção popular durante to-
do o final do Império e República Velha, de que o café
"dava para tudo"2. O café era poder, riqueza, esperança e
história e esta visão absoluta perpassava unanimemente t~
da a estrutura social paulista, desde os coronéis de ter-
ra até os ex-escravos.

1"Hei1 Café", Correio de São Carlos, São Carlos,
1945.

2vide Love, p. 64.

7/2/
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Mesmo assim, a atividade cafeicultora local nao
poderia deixar de experimentar seu ciclo, a exemplo de to
das as outras regiões por onde o café marchou. A abertura
da ferrovia em 1884 e a concomitante incorporação de con-
tingentes de mão-de-obra imigrante para o trabalho. rural

}deram rédeas ao incremento da produção cafeeira. Segundo
Ferraz, por volta de 1860, o município de São Carlos pro-
duziu apenas 4000 arrobas deste produto, um montante enor
memente inferior ao milhão de quilogramas (66667 arrobas)
produzidos um quarto de século mais tarde e registrados
pelo Relatório apresentado ao Presidente da Província. En
tretanto, a primeira cifra realmente expressiva disponf-
vel, capaz de lançar o município no elenco dos maiores
produtores do Estado, viria logo em seguida e nos é forne
cida por Cincinato Braga. Em 1892, São Carlos produziu,
segundo este autor, pouco mais de um milhão de arrobas de
café, mesmo apesar da safra não ter sido boa. Resguarda-
dos alguns anos em que problemas climáticos ocasionaram
fortes perturbações, a produção manteve-se intacta flu-
tuando em torno deste nível até o final da segunda década
do século .(vide tabela 1). Isto significa que por mais de
vinte e cinco anos o município manteve-se como um dos
grandes produtores estaduais, embora ao final deste perí~
do grande parte de seus 25 milhões de cafeeiros estivesse
já em decadência, pois segundo Lorenzo, todos eles foram
plantados entre 1889 e 18993. Já em 1917, a re~ista "O

3Lorenzo, p. 43.
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TABELA 1 - PRODUÇÃO DE CAFg (ARROBAS) - MUNIC!PIO DE SÃO CARLOS

,.

1 I
i 1

980000 t1860 4000 ! 19101328160 17 1120000 24 31 907668
1886 66667 11 1403300 18 980000 25 9250001 32 614512

I I
I :1892 1029696 12 1228034 19 430000 26 725000 I 33 -

1

1899 1200000 13 1036457 20 1212000 27 880000 34 460684
1905 1500000 14 1665180 21 745000 28 987415 35 440962
1906 2214550 15 1170920 22 650000 29 1160000 36 421403
1909 1501472 16 1468180 23 745000 30 817850 37 471469

Fontes: 1860: Ferraz; 1886: Mi11iet; 1892: Braga; 1899: C1ub da Lavoura;
1909-1937: Revista "O Café".
1906: Pestana, O Ca6ê - e~tatl~t~ca;



Café", editada pela Secretaria de Agricultura, Commercio
e Obras Públicas do Estado de São Paulo, estimava que ha-
via no município cerca de doze milhões de cafeeiros em de
cadência.

E provável também que a produtividade por cafeei-
ro tenha decaído, ao longo de todos estes anos. A íin íca

série disponível a esse respeito é a publicada por esta
mesma revista, que cobre o período 1909-1937. E interessan
te observar que o rendimento por mil pés de café decli-
nou de uma média de 52,3 arrobas para os anos 1910-1919,
para 39,6 arrobas para os dez anos seguintes, para final-
mente chegar a 37,3 arrobas em média no período 1930-
19374• Este decréscimo de produtividade pode ser explica-
do pelo envelhecimento dos cafeeiros, que passaram a pro-
duzir menos, mas não convém desconsiderar a pouca preocu-
paçao que tinham os fazendeiros em conservar a riqueza dos
solos. Referindo-se ao vale do Paraíba, Dean utilizou-se
do termo "paisagem lunar", para se referir ao legado que
a economia cafeeira deixou para os solos da região. Para
tal atitude dos fazendeiros certamente contribuiu a perm~
nente existência de vastas terras disponíveis em outras
regiões do estado. Como vimos, foi no bojo deste proces-
so de deslocamento da cultura cafeeira que famílias de fa
zendeiros, originárias de algumas cidades importantes da

40 Café (1917 a 1937) e Pestana, O Ca6i em sio Paulo.
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.•epoca colonial, transformaram profundamente as terras do
oeste paulista.

Antonio Carlos de Arruda Botelho representou o p~
drão mais perfeito da estirpe destes barões de café exis-
tente em São Carlos. Durante o século passado, qualquer
historiografia dos grandes homens ou dos grandes feitos
em São Carlos invariavelmente se confunde com sua biogra-
fia. Originário de Piracicaba, Antonio Carlos acompanhou seu
pai e seus irmãos na abertura de fazendas no município de
Araraquara. Junto com estes últimos, participou do episó-
dio da fundação de São Carlos. A respeito dos melhoramen-
tos urbanos que proveu no município, ocuparemo-nos mais
adiante. Em 1857, quando já ocupava a presidência da Câma
ra de Araraquara, coordenou a criação do distrito de paz
de São Carlos do Pinhal, primeiro passo para a independê~
cia do municípios. "A expansão dos interesses individuais
fizera comprehender a Antonio Carlos de Arruda Botelho a
opportunidade da elevação de juizado de paz e então soli-
citou-a"6• Nesta última cidade, o futuro Conde do Pinhal
se faria chefe do Partido Liberal, galgando sucessivamen-
te postos 'de influência política local e em seguida os de
deputado provincial e deputado geral", Sua brilhantecarreira

sCamargo, B~eve NotZc~a, p. 12.
6Ladeia de Faria, p. 9.
7Correio de São Carlos, São Carlos, 13 de março.de 1901.0
Conde do Pinhal foi também candidato em lista tríplice a
uma vaga no Senado.
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pollti~a"~ apontava cornournadas f~guras mais notiveis do
Império, prestIgio que lhe valeu os tltulos de barão, vi~
conde e conde do Pinhal, concedidos pelo Imperador, em r~
conhecimento a serviços prestados no abastecimento de tro
pas durante a guerra do Paraguai. Foi também certamente
em razao deste mesmo prest Eg í o que o próprio Imperador D.
Pedro 11 esteve em visita a São Carlos, recepcionado pelo
Conde, ao final do Império.

Herdeiro da sesmaria do Pinhal, pertencente a seu
pai, Antonio Carlos acompanhou o plantio dos primei~ cin
co mil pés de café plantados em toda a região, em 1840.
Mais tarde, como empresirio do café, chama atenção a di-
versidade de atividades econômicas em que se meteu. Foi o
responsivel em São Carlos - ji o notamos - pela importa-
ção do primeiro contingente de imigrantes; 100 famílias ~
alemães, trazidas em 1876 para o trabalho nas lavouras de
café. No entanto,não resta dúvida de que o maior de seus
empreendimentos foi a construção da estrada de ferro no
trecho Rio Claro-Araraquara e Jaú, feito que deve ter lhe
valido muito prestIgio econômico e político numa vasta r~
gião, pois"a ferrovia rentabilizava enormemente os inves-
timentos na lavoura. O artigo publicado pelo jornal "A
Evolução", no dia em que o trifico da estrada de ferro foi.
inaugurada até Araraquara, retrata bem o espírito com o
qual se encarou a magnitude de seu feito: "Há um quarto de
século, podemos dizer, esta terra que pisamos er~ ainda
o sertão com suas estradas abertas pelo facão do caçador
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e pelas rodas do carro do sertanejo, e o Visconde do Pi-
nhal era um moço, se bem que de família distinta, obscu-
ro e desconhecido, pequeno lavrador, então simplesmente o
Antonio Carlos. E hoje? •.• A fase mais importante de sua
vida ilustre, ao atravessar o período da velhice, . acha-
se burilada em letras d'ouro nos trilhos de urnavia fér-
rea e repetida nos povos estupefatos pela locomotiva, de~
de São João do Rio Claro até São Bento de Araraquara."e

Além de influenciar o Governo Imperial no sentido
deste fazer vir os trilhos da ferrovia até São Carlos, o
Conde do Pinhal, como representante de um vasto conjunto
de oligarcas : locais, determinou o traçado que melhor con
viria aos interesses de seus amigos e parentes fazendei-
ros. Adolfo Pinto, na época engenheiro auxiliar da Direto
ria e Chefe do Escritório Central da Companhia Paulista,
em sua autobiografia, relata o episódio do seguinte modo:

"Ao tratarmos de incorporar a companhia para le-
var a efeito a construção da estrada, eu e meus consócios
engenheiros reconhecemos desde logo que o traçado que me-
lhor consultava o interesse geral das zonas que iam ser
servidas era o que conduzisse a linha a passar junto ao
Morro pelad09 onde devia ela bifurcar-se, daí seguindo

eA Evolução, Araraquara, apud Dorea, p. 22.
9"hoje Itirapina" (nota do autor).
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a linha principal para São Carlos e derivando-se o ramal
para Brotas, Dois Córregos e Jaú, Como, entretanto, este
traçado não agradasse a membros influentes da família Me-
lo e 01iveira1o, afazendados no serrote do Cuscuzeiro11,
e de sua oposição devessem resultar dificuldades .sérias
para a incorporação da companhia, eu, meu irmão Luíz e
meu cunhado Pinto Gonçalves resolvemos transferir a parte
que tínhamos na concessão ao Conde do 'Pinhal12, mediante
a indenização de 50 contos de réis. O Conde do Pinhal e o
capitalista Benedito Antonio da Silva por sua vez transf~
riram o privilégio ã companhia nacional que incorporavam,
a qual, sob a presidência do Conde do Pinhal realizou a
construção da estrada"13. Por se tratar de iniciativa paI.
ticular sem qualquer responsabilidade do governo provincl
alou federal, adotou-se a bitola estreita para o
cho 14.

tre-

Wo Conde do Pinhal era casado em segunda núpcias com umadas filhas de José Estanis1au de Melo Oliveira, viscondede Rio Claro.
llhoje Ana1ândia.
12"Antonio Carlos de Arruda Botelho, Barão, Visconde comgrandeza e Conde do Pinhal. Um dos "barões do café",inti
mamente ligado ao desenvolvimento da cidade de São Car~
los do Pinhal, hoje São Carlos, foi também figura de re-
levo na expansão ferroviária do Estado" (nota do autor).

13Pinto, pp. 24, 25. Vide também Nogueira de Matos.
14Em 1916, a bitola estreita foi substituida pela. larga,
também por iniciativa dos fazendeiros. Um d~les, ao d~s-
cursar nas solenidades, assim se manifestou: "Os me i os
fáceis de transporte são as rasões máximas que animam o
trabalho nas zonas longínquas." (Correio de São Carlos,
3/6/1916).

- 111 -



Em meados de 1888, quatro anos depois ~ Companhia
Rio Claro ter chegado a São Carlos, a Companhia Paulista
interessou-se por sua compra. Além do tronco principal que
realizava o percurso de Rio Claro a Araraquara, passando
por São Carlos, a companhia havia construído ainda. o ra-
mal de Brotas, Dois Córregos e Jaú, município onde o Con-
de dispunha de enormes propriedades rurais15• Este propu-
sera fazer fusão das linhas da Estrada Rio Claro (cujo
capital fora avaliado em 5000 contos de réis) com a Com-
panhia Paulista, na base de ação por ação. Adolfo Pinto,
que fora designado para "examinar e dar parecer sobre as
condições contratuais, técnicas, econômicas e financeiras"
da primeira companhia, não hesitou em aconselhar a fusão
proposta. Entretanto, o presidente da Paulista recusou a
operaçao, por não concordar em equiparar o valor das açoes
desta companhia com a de Rio Claro. No ,mês seguinte, o
Conde venderia a Companhia Rio Claro a um grupo de capita
listas ingleses, por 8000 contos de réis. E três anos de-
pois, em 1892, a Paulista reconheceria seu erro adquirin-
do dos ingleses a Companhia Rio Claro e pagando "várias
dezenas de contos de réis pelo que antes lhe fora ofereci
do praticamente de graça."16

150 Conde do Pinhal tinha grandes interesses econômicos em
Jaú. Enquanto em São Carlos, seu nome está associado ã
abertura das fazendas Pinhal, Palmital, Lobo e Santo An-
tonio; em Jaú, montou e explorou as fazendas Maria Lui-
za, Car1ota, Sant'Anna, Santo Antonio, Santa Sophia, são
Carlos, São Joaquim e Salto do Jahú. (Camargo, .B~eve No-
:t1.c.ia., s/p).

~Pinto, pp. 34, 35.
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Não finalizaram aí, entretanto, seus empreendime~
tos de ativo capitalista. A primeira casa bancária existen
te em São Carlos foi de sua propriedade e em 1889, com o
dinheiro arrecadado pela venda da estrada de ferro, o Co~
de fundou na capital o Banco de São Paulo,'capitaneandoum
grupo de notáveis capitalistas (diretores do banco) cuja
inf[u~ncia política pode ser avaliada por seus títulos:Ba
rão de Tatuhy, Marqu~s de Três Rios, Barão de Araraquara,
Barão de Piracicaba e Barão de Jaguara, entre outras per-
sonalidades de destaque da época. Foi também incorporador
e grande acionista do Banco União de São Carlos e presi-
dente do Banco de Piracicaba. O Conde mantinha ainda duas
casas comissárias em Santos e ao final do século, adquiriu
·a quase totalidade das ações da Companhia Agrícola de Ri-
beirão Preto, uma empresa proprietária de nove fazendas
próximas ã estação Tibiriçá, na Mogiana, ligadas por estra
da de ferro parti~ular entre elasl?

A biografia do Conde do Pinhal mostra que os fa-
zendeiros extrapolaram em muito sua atividade inicial de
plantio de café, ao abrirem estradas de ferro, ao provi-
denciarem'a imigração, ao discutirem seus proble~as em
Congressos Agrícolas, ao promoverem exposições, ao exigi-
rem uma política de valorização do café, ao realizar~m i~
versoes em bancos, em melhorias urbanas e, em algumas re-
giões, mesmo no comércio ou na indústria.

l~rruda Botelho, pp. 29-45.
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Por outro lado,seria enganoso supor que o Conde
do Pinhal fosse o mandatário único e supremo de toda a re
gião, no século passado. Na verdade, os Botelho represen-
tavam apenas um tronco, - dos mais influentes, sem dúvi-
da - dentre o conjunto de famílias formadora da oligar-
quia rural regional. A maior parte delas provieram de ci-
dades mais antigas e já eram afazendadadasnestes municí-
pios: os Botelho e os Camargo Penteado, em Piracicaba; os
Abreu Sampaio, os Salles e os Camargo em Campinas, outros
de Itu e arredores. Todos eles chegaram mas também em lar
ga medida saíram de São Carlos, reproduzindo, pelo menos
até a década de trinta, a estrutura social que geraram em
outras cidades do Oeste Paulista. Ao cabo de duas ou tr~s
gerações, estas famílias haviam acumulado interesses ao
longo de várias regiões do estado paulista. e para talos
laços de sangue que uniam os membros de diferentes famÍ-
lias oligarcas muito contribuiam. O quadro I explora, to-
mando por centro a figura do Conde do Pinhal, uma peque-
nafração desta extensa e compacta rede de relações fami-
liares ilustrativa deste todo mais ou menos indivisível
que constituia nesta época a oligarquia rural paulista.

O quadro serve também para ilustrar a presença m~
ciça dos elementos do clã na ocupação dos postos políti-
cos na cidade. Os cargos disponíveis eram monopólio excl~
sivo das elites agrárias. Os fazendeiros se distribuiam
por quaisquer postos que significassem alguma posição de
mando ou autoridade: vereadores (ou intendentes) ,prefeiros,
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juízes de paz, promotores públicos, delegados, chefes
de polícia, etc. Comparando os almanaques publicados so-
bre a cidade, que trazem os nomes das pessoas eleitas ou
nomeadas para todos estes cargos, com as listagens de re-
colhimento do imposto sobre o cafe, e fâcii observar a
coincidência dos nomes.

Em 1905, um advogado local reclamava, indignado,
do controle exercido pelos coroneis sobre o cargo de pro-
motor público: "Sendo de livre nomeação, é demissível. Da
hi a consequencia, diariamente observada: si não satisfa-
zer a primeira solicitação desairosa de um politiqueiro ten
a demissão e o rancor contra Si."18

A pretensão por parte de qualquer elemento exte
rior a~círculos de poder definidos pelas elites - de al-
cançar algum posto político era taxada de impertinente.R~
ferindo-se aos italianos, o almanaque de 1915 parabeniza-
va acol6nia pela sensatez de se manter fora destes círcu
los. "Ciosos da própria nacionalidade, não tentaram salvo
raras exceçoes, galgar postos políticos, mas, com o mâxi-
mo respeito pelas instituições nacionaes, se agruparam em
sociedades' de beneficiência, de cultura, de propaganda p~
triótica , ..."1 9

18Ladeia de Faria, p. 22.
19De Luca, s/p.
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o exclusivismo dos fazendeiros na ocupaçao dos
postos políticos não significava, entretanto que a repr~
sentação política tenha sido exercida por um bloco monolí
tico. A polarização entre facções distintas do poder polI
tico era comum e em geral tinha por base nâo alguma diveE
gência programática,mas a disputa personalista entre che-
fes políticos locais. ~ provável que este espírito de fac-
çao prevalecesse no seio da oligarquiá rural e fosse ali-
mentado mais por sentimentos de lealdade e de dever para
com os coronéis, e quase nunca por interesses ou idéias.A
força política destes era expressa em proporçao direta ao
poder de arregimentação de tropas de eleitores.

A esse propósito, torna-se interessante a descri
çao de uma eleição em São Carlos, ainda no tempo do Impé-
rio, feita por Cincinato Braga:

"Até então (1873) o espírito de partidarismo, qua
si se podia dizer, nao existia em São Carlos: pelo menos
não havia aggremiações partidárias. Dos dous partidos no
paiz - o conservador e o libera120 -, este último domina-
va no município. Havia alguns conservadores, que não se
tinham ainda arregimentado.

"Crescendo, porém, o número destes, atigmentado p~
10 de 1iberaes descontentes da direcção dada aos negocios

200 republicano já havia lançado seu manifesto, no Rio de
Janeiro, a 3 de dezembro de 1870; mas pelo interior do
país ainda não estava devidamente constituido (nota do
autor).
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publicos do lagar, unidos todos, resolveram pleitear as
eleições contra a oligarchia local exercida, diziam, pela
família Botelho. Houve então a primeira batalha eleitoral
encarniçadamente ferida resta terra. Era de ver-se, e não ê

de todo sem interesse para a chronica dar aqui alguns tra
ços de uma eleição nestes tempos, o esforço herculeo dos
chefes, de parte a parte, no sentido de agruparem em tor-
no de si o maior número de combatentes.

"O grosso das forças era constituido, naquelles teI]!
pos de vigência de eleição indireta, pelos analphabetos
tirados ã aspereza das lides da roça, ora s~b imperioso
ordenar dos patrões, ora sob logica convincente do reluzir
de moedas. Uns e outros, boçaes como a ignorancia, igno-
rantes como authoctonos, enroupavam-se i fárta, is expen-
sas dos chefes, das vestes de alcaide com que os paramen-
tava a veia comica dos commerciantes da villa, avidos de
roubar is traças roupagens de que is vezes ji estas se
banqueteavam. O casaco, longo e largo, nao raro contrasta
va com os sapatos, curtos e apertados, que obrigavam a
victima, desaffeita a esse uso, a descalçaI-os na rua,com
gaudio e mofa dos ladinos da praça.

"Tres dias durava a chamada dos votantes; e, du-
rante as noites intermediarias, as urnas recebiam a honra
ria de uma guarda, permanente e armada, que as espreitas-
se de assalto possível da parte de agentes da facção der-
rotada.
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"O votante caboclo era tutelado com preciosidade:
si sahia á rua era~ompanhado por pessoa que não permi-

tisse á cabala do adversário enredar o ingenuo camponez.
Cada partido tinha o quartel-general de suas forças: - o
do liberal, no predio em que agora funcciona o Banco Thrião
de São Carlos21, o do conservador, ou da liga, o actual
dos herdeiros de Carlos A. Amaral, á rua São Carlos, es-
quina do largo da Matriz. A essas casas de hospedagem da
caboclada rustica chamava o vulgo viveiros: -para ellas
eram enviadas na vespera da eleição os diversos contingeg
tes que o esforço de cada chefe conseguira reunir.

"A nota original deste sistema de arregimentação,
alliás peculiar aos pleitos eleitoraes dessa época, foi,
no de que tratamos, creaçao do espírito de um dos valen-
tes lutadores do partido conservador - João Candido Go-
mes. Na véspera da eleição, trouxe elle a postos o seu
numeroso contingente (cerca de 80 homens), todos a cava-
110; entráram pela villa, com surpreza dos habitantes, em
marcha regular a dous de fundo, ao som de estridente cor-
neta, capitaneados de rectaguarda pelo esforçado chefe,
que tinha 'ao seu lado sua exma. senhora, uma cabalista de
grandes façanhas."22

21Predio então pertencente ao tenente Joaquim de Meira Bo-
telho, liberal aguerrido (nota do autor).

22Braga, Con.ttz..ibui.ç.ão', p , XXVI, XXVII.
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Nunes Lea123 dissecou os mecanismos de exercício
do poder político local durante a República Velha, enfati
zando o compromisso estabelecido entre autoridades esta-
duais e coronéis locais: aos votos eleitorais coligidos
pelos coronéis para dar sustentaçio polítita ao regime,
correspondia o reconhecimento do governo estadual ao ~r-
cício de poder destes senhores sobre suas bases locais.

A mais contundente manifestaçio deste pacto coro-
nelista ocorreu no ano de~97, no município vizinho 00 Ar~
raquara. O fato, conhecido por "Crime de Araraquara" foi
provocado pela morte de um chefe republicano regional bem
relacionado, o Coronel Dr. Antonio Joaquim de Carvalho,
por ocasião de uma discussão com Rosendo de Britto, um
sergipano professor, jornalista, contador e funcionário pQ

blico, estabelecido em Araraquara. O episódio incitou
pronta desforra da morte do Dr. Cirvalho, por parte

-a
de

seus familiares e correligionários fazendeiros. Depois de
amplamente anunciado. desde logo após a morte do coronel,
.na noite da missa de sétimo dia de seu falecimento, simu-
lou-se um linchamento popular de Rosendo e de seu tio (ac~
sado de cumplicidade), detidos na prisão municipal. Capag
gas haviam sido recrutados em toda a região para fazer ba
rulho na cidade e acobertar o crime que·se cometeria: os
Brito foram tirados de suas celas e na rua em frente -a

23Vide Leal.
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·cadeia, foram abatidos a cacetadas, punhaladas e tiros por
um grupo chefiado pelo genro do Cel. Carvalho. Todas as
circunstâncias em que ocorreu o crime denunciam certa co-
nivência das autoridades estaduais: o genro do Cel. Carva
lho exercia na época o cargo de Chefe de Polícia Estadu-
al, e o próprio Cel.Carvalho tinha sido companheiro de
turma na Faculdade de Direito de São Paulo de eminentes
republicanos, entre eles Campos Salles, então governador
do Estado.

o fato repercutiu enormemente, pois em vãris cida
des do interior 'e na capital realizaram-se comícios e ma-
nifestações de protesto pelo ocorrido. A imprensa pauli~
ta dividiu-se de acordo com a simpatia dos periõdicos pe-
lo nascente regime republicano. Após um julgamento levado
a cabo sob circunstâncias absolutamente excepcionais, os
acusados no crime foram absolvidos. A cidade passou a ser
conhecida por "Lichaquara ",

o assassinato dos Brito ilustra e desvenda com ra
ra precisão as vicissitudes que acompanharam os mecanis-
mos da política coronelista: o vínculo entre oligarqu:iaslo
cais e o poder estadual. o compromisso de sustentação de
urna face ao outro e a violência e robustez desta aliança.
Por sua expressividade, o "Crime de Araraquara" transfor-
mou-se num "classícto r.egional". O caso em si, as circuns-
tâncias em que ocorreu, a biografia dos envolvidos, o ju!
gamento e as repercussoes foram minuciosamente descritos

- 120 -



e interpretados por jornalistas da época e pesquisadores
atuais. O episódio tornou-se passagem obrigatória de qual
quer obra de história da região sobre o século
Com Rodolfo Telarolli, virou livro.24

passado.

Também imortalizou-se na memória popular. "O pro-
testo representado pelas vaias, comícios, gritaria de ru~
pelo pichamento das casas, teve duração efêmera. Muito
mais duradouro foi o protesto silencioso, repetido atra-

..• de apegando-se mística logo envolves geraçoes, a uma que
veu as figuras dos dois sergipanos mortos. Foram os inju~
tiçados identificados talvez, na imaginação popular, embo
ra inconscientemente, como símbolo da injustiça social da
qual era vítimas e contra o qual não se conheciam outros
meios de protesto (•••) O impacto produzido pela violên-
cia sobre o povo' levou-o a seguir as tendências geralmen-
te seguidas em casos semelhantes no Brasil, atribuindo
aos mortos uma recompens a sobrenatural. A justiça se com-
pletaria numa outra vida e venerando os mortos, o povo en
contraria a forma de protesto. Os Brito passaram desde en
tão a ser considerados como "santos", sendo~lhes atribuí-
dos virios milagres. A insistência popular em venerar os
mortos fez com que fosse mantido o cemitério onde foram
enterrados, que ji deveria ter desaparecido, e a própria
Igreja Católica foi obrigada a construir naquele loc~ uma
capela. As romarias ao cemitério são constantes, sendo ain
da hoje para um certo grupo da população, uma 'obrigação

24 Vide Telaro1li.
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religiosa a vis ita ao cemitêrio "dos Britos", principalmen
te no dia de "Finados". Ao lado da capela foi construida
a sala dos milagres, que se acha repleta de objetos com-
probatórios das graças alcançadas pelos fiêis."25

Não existe a menor razao para se supor que o po-
der político em São Carlos fosse exercido na época de for
ma diferente, ji que as principais famílias dominadoras,
de municípios vizinhos na região eram 'aparentadas. O pró-
prio Conde do Pinhal teve oportunidade de externar inequi
vocamente suas idéias a esse respeito, adotando em
insígnias a divisa: "Quero, mando e pOSSO."26

suas

~ provivel que o poder político dos fazendeiros fiE

se também alimentado por razões mais sutis. Foi Love quem
associou com nitidez os feitos das bandeiras que
de São Paulo em direção ao interior do país ao espírito
com que se moviam os grandes proprietirios de terra semea
dores de extensos cafezais e de cidades. Buscando captar
aquilo que poderíamos chamar de psicologia coletiva das
elites agririas paulistas, este autor observa que os em-
preendedores do café, ao abrirem fazendas no sertão, cons
truírem ferrovias e importarem imigrantes, julgavam-se os
legítimos "herdeiros empreendedores e criativos dos ban-
deirantes":1

~Martinez Corrêa, pp. 249, 250.
26Arruda Botelho, p. 56.
21Love, p , 108.

- 122 -



E muito provável que essa missão civilizatória de
que se imbuiram em geral esses grandes proprietários de
terra e a qual Love se refere, tenha tido plena vigência
em São Carlos. Em inúmeras ocasiões, a referência aos grag
des feitos e proezas da cidade realizadas por seus. gran-
des homens era invariavelmente acompanhada da lembrança
do espírito de bandeirante que devia reinar nos coraçoes
e nas mentes destes poderosos. Os dois próceres locais de
maior importância em fins do século XIX via de regra vi-
ram preenchidas suas biografias post-mortem com citações
deste tipo.

o Almanaque sobre a cidade publicado em 1917, dois
anos após a morte do Major José Ignácio de Camargo Pente~
do, chefe-maior do Partido Conservador local, assim se re
feriu a ele: "De Piracicaba, onde residiu por alguns anos,
veio, em 1857, em companhia de seu,pae, de mudança para
esta cidade, então nascente povoação (..•) Descendente
de bandeirantes, herdou destes o espírito enérgico e aven
tureiro que o induziu, após a morte do seu progenitor, a
emprehender, em 1862, uma difícil e perigosa viagem a ca-
vallo, de .São Carlos ao Rio Grande do Sul, onde permane-
ceu até 1867, fortificando a sua tempera riarude escola
da privação e do trabalho t'f 8.

~Camargo, B~eve NotZ~la. p. 28.
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Quanto ao Conde do Pinhal, dirigente dos quadros
liberais, o mesmo se aplica. "Na herança paterna, tocou-
lhe, como a seus dignos irmãos, uma parte da sesmaria do
Pinhal. Os moços piracicabanos, com o espírito bandeiran-
te dos paulistas, logo partiram de Piracic~ba par& os ser
tões, então chamados de Araraquara, a ahi iniciaram a cul
tura do café, abrindo fazendas que foram aponto de parti
da das grandes lavouras.sancarlenses"29. Em 1931, por oci!
sião de urnahomenagem patrocinada pela Sociedade Rural B~
sileira ã memória do Conde do Pinhal, o palestrante assim
finalizou seu discurso: "Pena é que não possam homens co-
rno esse voltar ã vida para dirigir um movimento patrióti-
co em que se restabelecesse o espírito bandeirante do ou-
sado paulista"30. Não foi a toa que esta representação a-
cabou por expressar-se no escudo de armas que o Visconde
de Taunay idealizou para a cidade: abaixo dos ramos de ca
fé, lê-se a insígnia: "A BANDEIRANTIBUS VENIO,,31.

Ao interpretar as razões desta associação entre
os proprietários de terra do século XIX e os bandeirantes
seiscentistas, Love assinala não ter sido"coincídéncí.aque essa
auto-imagem'setenha cristalizado durante o último quartel
do século XIX, pois está inextricavelmente ligada ã expa~
são da fronteira do café. O processo de estendê-la e de

28Camargo, BJteve No.t1.c.i..a., p. 28.

29Camargo, BJteve No.t1.c.~a., s/p.
30Arruda Botelho, p. 25.
31Ibid., p. 10
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transformar a terra em propriedade privada foi o fator
que, mais do que qualquer outro, mudou a sociedade pauli~
ta, dando i geraçio de Martinico Prado a exaltada confian
ça na superioridade de Sio Paulo dentro do Brasil"32.

A aproximaçio entre os feitos bandeirantes'e a ~
talaçio das fazendas em territórios do oeste paulista no
seculo XIX pode obedecer ainda a outras circunstâncias.
Referindo-se is bandeiras, Buarque de Holanda observa que
"no planalto de Piratininga nasce em verdade um momento no
vo de nossa história nacional. Ali, pela primeira vez, a
inercia difusa da populaçio colonial adquire forma .•.pro-
pria e encontra voz articulada. A expansio dos pioneers
paulistas nio tinha suas raízes do outro lado do oceano,
podia dispensar o estímulo da metrópole e fazia-se fre-
quentemente contra a vontade e contra os interesses ime-
diatos desta"33.

E possível se referir quase do mesmo modo i açao
dos fazendeiros de café em fins do século XIX. "O Brasil
foi mais afortunado do que muitas nações dependentes. Sua
principal colheita de exportação, o café, estava nas mios
do capital nacional, não estrangeiro. A propriedade naci~
nal das plant~ções nio só proporcionava certa margem de
autonomia local como também, e o que era mais importante,

32 Love , p , 108.
33Holanda, p . 68.
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a possibilidade de uma acumulação local de capital. Uma
parte substancial dos lucros do comércio do café foi des-
tinada ao desenvolvimento da infra-estrutura e mais tarde
ao próprio processo de industrialização"34•

A ~escla entre estes sentimentos de vontad~ aut6-
noma e independente de estímulos externos e aqueles de
ser agente responsável pelos empreendimentos carreadores
de progresso e civilização para os sertões deve ter servi
do para orientar em alguma medida a consciência dos gran-
des fazendeiros e justificar algumas de suas atitudes.

Maeyama notou como esta predisposição por parte
dos fazendeiros a se autoimaginarem como agente civiliza-
dor p6de ter influido decisivamente no desenvolvimento da
cidade e na implementação de melhorias urbanas. "Por vol-
ta de 1890, São Carlos era uma das cidades mais progres-
sistas do interior do estado de São Paulo. O que seus ci-
dadãos pretenderam criar em sua cidade foi uma cópia pe~
feita da vida urbana e cultural da capital. A "Princesa 00
Oeste" foi o primeiro epíteto que inventaram para a cida-
de, pois na época café e oeste eram quase sin6nimos (...)
A cidade queria dizer civilização, o que por sua vez sig-
nificava progresso. A civilização não provinha da Igreja,
e sim da Europa e da capital. O progresso da vida era o

3~vans, p. 64.
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progresso do consumo. Era a realização da vida neste mun
do. Os fazendeiros, tanto quanto o café e a Princesa do
Oeste, nasceram no cafezal. Tudo nascia na fazenda, desa-
brochava na cidade e florescia na civilização. Na fazenda
eles nasciam e trabalhavam; e na cidade, viviam, d~sfrut!
vam da vida, consumiam o que produziam na fazenda, e pre-
paravam-se para morrer"S5.

A ferrovia - também aliás construída pelos fazen-
deiros foi talvez o elemento que encarnou com mais pro-
priedade esta marca da civilização. Além dela constituir
propriamente sua via de acesso, sua artificialidade e ener
gia discrepavam bruscamente das paisagens interioranas, e~
timulando desde há muito tempo a curiosidade e a vaidade
de toda a população. "Ainda o ruido soturno do rodar de
um comboio não tinha visitado os penates da bella Rio ela
ro, e já a imaginação dos são carlenses se deliciava em
esperanças de que, pouco mais tarde, o estridente sibilar
da locomotiva impeliria a carreiras vertiginosas os vea-
dos e as emas dos campos do Feijão"36.

Maeyama percorre todos os equipamentos e melho-
rias urbanas urbanas providos pelos fazendeiros que indi-
c~m esta postura em relação i cidade. Em seguida, con-
clui: "Este foi um esboço muito breve da cidade durante o

~aeyama, p . 38.
~Braga, Cont~lbulçio, p. XXIX.

';'
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apogeu das plantações de café. Em resumo, a cidade era ide
almente o lugar para consumo e nao para produção. Era o
lugar onde as luzes ficavam acesas à noite; onde as senh~
ras frequentavam o hipódromo; e onde um fazendeiro jamais
deixava sua casa sem usar sobrecasaca e chapéu de ~eda. A
Princesa do Oeste nasceu para irradiar sua beleza e diver
tir a vida, e não para trabalhar para produzir alguma col
sa. A maior parte das empresas fundadas pelos fazendeiros
na virada do século as companhias de luz elétrica, de ~
lefones, de bondes, o teatro, os sistemas de água e esgo-
to - eram obras de melhoramento, em outras palavras, em-
presas orientadas para o consumo e não para a pr oduç âo":",

Esta tese que concebe os nGcleos urbanos como pr~
duto exclusivo do desejo de consumo, diversão ou ostenta-
ção dos fazendeiros locais encontra amplo respaldo na li-
teratura que explora a época colonial brasileira. Ela tor
na-se porém um tanto mais discutível, quando extrapolada
para époc~de predomínio da economia cafeeira, em regiões
do oeste paulista. Após a abolição e o início da imigra-
ção, a perda do domínio agrário se precipitou, dando -as
cidades outros contornos, outrora inexistentes. Buarque
de Holanda registrou esta transformação no modo de vida
dos fazendeiros. "No Brasil colonial, entretanto, as ter-
ras dedicadas à lavoura eram a morada habitual dos grandes.

37Maeyama, p. 4O •
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Só afluiam eles aos centros urbanos a fim de assistirem
festejos e solenidades"38. Mais para frente no mesmo li-
vro referindo-se ao século XIX, o mesmo autor, comenta:
"O resultado é que o domínio agrário deixa, aos poucos,
de ser uma baronia, para se aproximar, em muitos dos seus
aspectos, de um centro de exploração industrial (...) O
fazendeiro que se forma ao seu contato, torna-se, no fun-
do um tipo citadino, mais do que rural, e um indivíduo pa
ra quem a propriedade agrícola constitui, em primeiro pl~
no, meio de vida, e só ocasionalmente local de residência
ou recreio"39.

De qualquer forma, nao há dUvida de que as eli-
tes rurais tiveram uma enorme influência sobre o desenvol
vimento da cidade porque, conquanto não se possa minimi-
zar o fato já mencionado de várias funções antes instala-
das nos latifúndios serem transferidas ao sítio urbano, so
bretudo por imigrantes, foi por iniciativa estrita dos f~
zendeiros que a cidade se proveu dos mais importantes eq~
pamentos urbanos.

Cincinato Braga, ao descrever São Carlos, deixa
transparec~r, já em 1894, seu aspecto geral de cidade bem
planejada e dotada de notáveis melhoramentos urbanos, to-
dos implementados pelas elites rurais. liA cidade esta

38Holanda, p . 58.

39Ibid,, p , 13O.
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collocada, a noroeste da capital do Estado, sobre colli-
nas, a mais alta das quaes supporta a maior parte das edi
ficações urbanas; e oferece ao visitante, que della se
approximapela face austral, uma perspectiva alegre e gran
diosa. Suas largas ruas, traçadas na direção de sul a nor
te e leste a oeste, cruzam-se em ângulos retos formando
quarteirões iguaes. :e illuminada a luz electrica e, em
parte, servida por encanamento d'água potável. Conta com
muitas construções elegantes; e, cornoedifícios de uso co
llectivo, possue a egreja matriz, a casa da Câmara, o pr~
dio do Club Concórdia Familiar, lazareto de variolosos,
hospital italiano de socorro mutuo, matadouro, templo pr~
byteriano. theatro São Carlos e as capellas de Santa Cruz
e São Sebastião""o. Poderíamos ainda acrescentar cornome-
lhoramentos importantes providos pelos fazendeiros, o ser
viço de linhas telefônicas inaugurado já em 1889 e o de
bondes elétricos, importados da Bélgica, que começou a
funcionar em 1914.

Culturalmente, os fazendeiros locais também trata
ram de bem equipar sua cidade. Em 1905, um colégio de re-
ligiosas de origem francesa começou a funcionar em São Car
los e oito anos depois, este colégio se instalaria num
enorme prédio construído para esse fim; "O magestoso pre-
dio, elegante em suas linhas arquiteturais, puras e suaves

~Braga, Cont~ibuiçio, p. XLVIII.
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em estilo sereno e nobre, desafiando as afrontas do tempo
e atestando o poder da f~ numa concretização irref~tivel
do progresso material e moral da cidade"41. No entanto, a
instalação de uma Escola Normal na cidade em 190842, ins-
tituição de que poucos municípios no Estadó podiam,se ga-
bar, representou a mais importante realização dos fazendei
ros neste campo. Não se pode menosprezar a influência des
te empreendimento para o desenvolvimento da cidade, por-
que a Escola Normal congregou em suas salas de aula jo-
vens saídos das classes m~dias e das elites de uma vasta
região cujo núcleo polarizador passou a ser São Carlos.
Al~m disso, a fixação em São Carlos de lentes ilustres p~
ra o magist~rio nesta instituição conferia ã cidade uma
certa efervescência cultural, um certo ambiente propício
a criação de clubes literirios, reuniões científicas e
etc, tão a gosto do pensamento especulativo e d~ roupagem
vistosa dos intelectuais de então, de imaginação cultiva-
da e leituras francesas43

~Castro, Almanach, s/p.
~O suntuos~ edifício que abrigou a Escola Normal seria tam
b~m inaugurado oito anos mais tarde, em 1916.

43Um destes clubes funcionava em 1916, sob o título de "So
ciedade de Estudos e Conferênc í as', reunindo elementos ex
traídos do pessoal docente e da administração superior da
Escola Normal. A sociedade buscava preencer' uma "lacuna
sensível nesta cidade. onde a vida tem se tornado assis
material". A1~m disso justificava não ser "justo que São
Carlos, com o seu progresso evidente no comércio, na in-
dústria e na agricultura, deixasse de lado a espirituali
zação da vida humana !lasmais nobres e desinteressach; ma
nifestações: A Sciência e a Arte" (Castro, Ae.manach, s/p). -
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Para sacramentar todos estes sinais de civiliza-
çao e de progresso não pôde também faltar o elemento reli
gioso. São Carlos tornou-se ainda em 1908 a sede do Bispa
do. As autoridades religiosas, em profunda sintonia com a
oligarquia local, passaram a constituir preSença obriga-

, tória em campanhas, festejos, inaugurações e comemorações
ocorridos na cidade. Contribuiram também em grande medida
para forjar na população sãocarlense certo reacionarismo
típico das cidades interioranas, ao qual nos referiremos
adiante.

Assim sendo, nao era difícil para São Carlos ar-
rancar de visitantes elogios prodigiosos. Observando to-
dos estes recursos e melhorias que a cidade poderia ofe-
recer, em 1918, um observador comentou: "São Carlos é fo-
ra de dúvida a capital do interior deste grande estado de
São Paulo .•. Ninguém pode negar o fato de que a São Car-
los de hoje é um "milieu" de civilidade, onde se pode Vl-

ver muito confortavelmente. Tudo se encontra li, tudri li
existe, em conformidade com seus avanços e sua civiliza-
ção" ••••.

Era esta a impressão dominante que a cidade deix~
va pelo menos até o final da década de trinta, quando os
efeitos dos abalos da economia cafeeira sobre a cidade tor
naram-se iniludíveis.

ItItMeira,Gonçalves, "Atualidades", Correio de São Carlos,
são Carlos, 27/12/1918, apud Maeyama, p. 40.
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2. VECAVENCIA E TRANSIÇÃO

No município de São Carlos, o período 1935-1950
foi marcado por um inequívoco retrocesso do setor agríco-
la. A maior parte dos cafezais já se encontravav.mte anos
antes em estado de decadência, de forma que o abalo geral
sofrido pela economia cafeeira refletiu-se ~e modo decisi
vo nas plantações da região sãocarlense. Se na primeira
metade da década de trinta os efeitos negativos da crise
puderam ser contornados pela persistência da política de
valorização do café, a partir desta data este "adiamento"
da crise não mais se sustentou. Mi1liet, um autor contem
porâneo da época, escreveu: "Só agora, em 1939, se ·fazem
sentir com violência os efeitos reais da crise na Mogiana
e na Paulista. (•••) Relembremos apenas que, embora o
quinto ato da tragédia do café principie com a crise de
29, os resultados felizes da intervenções anteriores pro-
vocaram uma intensificação sempre maior das plantações,
até o desvario do último quinquênio que precedeu a Revol~
çao de 1930. Boa parte da lavoura nova só iria produzir,
entretanto" bem mais tarde. As estatísticas de 1935 ainda
se ressentem da p1etora e talvez não exprimam com clareza
os efeitos desastrosos da crise nem o deslocamento da cu1
tura para zonas do oeste, de produção remuneradora, com
prejuízo evidente da Mogiana e da Pau1ista"45.

~Mil1iet, pp. 16, 29, 30.
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Contudo, mais além desta crise ocorrida nas zonas
servidas por estas duas ferrovias, a estagnação da lavou-
ra do município de São Carlos parece ter sido mais profug
da do que em outras regiões vizinhas e pode ser explicada
por um agravante específico local: a existência de-vastas
áreas no município em que predominavam solos de baixa fer
tilidade.

Com efeito, segundo um levantamento realizado pe-
lo CNPA (Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômi-
cas), dos l409Km2 de área total mapeada, o município de
São Carlos (inclusive o ex-distrito de Ibaté, desmembrado
na década de cinquenta) contava com a seguinte distribui-
ção de solos:

TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE SOLO NO MUNIC!PIO

TIPO DE SOLO ÁREA ,
(Km2)

solos com B talossôlico, tipo LVa 886 62,9
solos com B textural, tipo LR 447 31,7
solos hidro (HI) 41 2,9
solos pouco desenvolvidos, tipo R 27 1,9
solos pouco desenvolvidos, tipo Li-ac 8 0,6
TOTAL 100,0

Fonte: Levantamento de reconhecimento dos solos do Estado
de São Paulo - Ministério da Agricultura
CNEPA - Centro de Ensino e Pesquisas Agronômicas -
Rio de Janeiro, 1960.
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A predominância do tipo LVa é problemática por-
que "são solos não adequados à-agricultura. O perigo de
erosão é pequeno e a mecanização da lavoura nao encontra
dificuldades, porém, pela fertilidade natural baixa que
apresentam, estes solos se adaptam melhor ao reflorestame~
to ou talvez às pastagens""s. ~ curioso notar que na vizi
nha Araraquara a relação se inverte, predominando com
65,9% os solos do tipo LR: "são solos bastante bons para
a agricultura, exceto aqueles que tem o cerrado corno veg~
tação natural, pois nele a fertilidade constitui o probl~
ma principal. Normalmente, o perigo da erosao e as res-
trições para a mecanização da lavoura são pequenas, porém
as geadas provocam prejuízos às lavouras""?

b provável que tais circunstâncias tenham ocasio-
nado problemas maiores em São Carlos na adoção de outras
culturas que poderiam substituir os cafezais. Sempré com-
parando-se com Araraquara, tudo indica que neste . .,mun1C1-
pio a introdução de outras culturas acabou se processan-
do com maior facilidade. Já em 1935, num levantamento a
respeito da lavoura paulista realizado pelo governo esta-
dual, é notável o atraso, em termos de produção, da agri-
cultura do município de São Carlos em relação ao de Ara-
raquara. Arrolados os principais produtos agrícolas de~es

i!6CNEPA.
"?Ibid.
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dois municípios, o valor total da produção agrícola em
São Carlos foi estima.do nesta data em 13.405:260$000(1$000=
um mil-réis), enquanto que em Araraquara este mesmo mon-
tante perfaria 46.584:785$000. (vide tabelas 3 e 4). Esta
mesma tendência se manifestaria alguns anos mais ,tarde,
por ocasião do recenseamento de 1940. (vide tabela 5).

Milliet ressaltou já em 1935 que, de algodão, a
cultura que mais se propagou após a grande crise cafeeira,
foram produzidas neste ano em Araraquara 612.000 arrobas,
a maior produção de toda a Paulista e Mogiana. São Carlos,
por sua vez, no mesmo ano não chegou a produzir nem um
quinto desta cifra (119.000 arrobas)~B.

Não se pode omitir também que, no caso de São Car
los, a rigidez da estrutura agrária pouco contribuiu para
o desenvolvimento da policultura a níveis mais expressi-
vos. A pequena propriedade parece ter se difundido neste
município com muito maior lentidão do que nas regiões vi-
zinhas, conforme ilustra o quadro abaixo.
TABELA6- DISTRIBUIÇÃODAS PIDPRffiDAIESPORNOMERO DE ALQUEIRES -1937

São Carlos* Araraquara Rio Claro
até ,50 115 584 844
10-25 111 555 432
25-50 72 181 223
50-100 71 99 105

100-250 55 64 52
250-500 30 64 15
500-1000 20 7 2

mais de 1000 7 6 2
Fonte: Lavoura de São Paulo, 1937

*Dados já apresentados anteriormente no ~apítulo li.
~"filliet, p . 56.
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TABELA 3 - ARARAQUARA: PRINCIPAIS PRODUTOS AGRICOLAS EM
1935

Produtos Quantidade Valor Total em mil ....re1S
Café 210.000 sacas 70$000 1·4.7O O : O Q O $ O O O

Arroz 32.000 sacas 18$000 576:000$000
Feijão 71.500 " 40$000 2.860:000$000
Milho 100.000 " 15$000 1.500:000$000
Batata 1.750 " 25$000 43:750$000
Produtos de usina: acúcar-â1-
coo1-aguardente ------ 12.690:000$000
Algodão 600.000 arrd>as20$000 12.000:000$000
Alfafa 6.100 ki10s $350 2:135$000
Rapadura 900 ki10s 1$000 900$000
Aguardente 88.000 litros 1$000 88:000$000
Vinho 2.000 " 2$000 4:000$000
Laranja 100.000 caixas 9$000 900:000$000
Abacate 40.000 " 12$000 480:000$000
Banana 200.000 cachos 1$000 200:000$000
Abacaxi 1.800.000 $300 540:000$000

TOTAL 46.584:785$000

Fonte: Lavoura de São Paulo.
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TABELA 4 - SÃO CARLOS: PRINCIPAIS PRODUTOS AGR!COLS EM
1935:

Produtos Quantidade Valor Total em mil ...relS

Café 115.000 sacas 70$000 8.050:00"0$000

Arroz 4.000 11 18$000 72:000$000

Feijão 9.000 11 40$000 .360:000$000

Milho 40.000 11 15$000 600:000$000

Alfafa 3.00'0ki10s $300 900$000

Mamona 30.000 11 $800 24:000$000

Aguardente 10.000 litros 1$000 10:000$000

Rapadura 2.000 ki10s 1$000 2:000$000

Assucar 500 sacas 45$000 22:500$000

Queijo 1.000 ki10s 4$000 4:000$000
Manteiga 5.200 11 5$000 26:000$000

Laranja 7O • 000 caixas 10$000 700:000$000

Limão 300 " 15$000 4:500$000

Banana 130.000 cachos 1$000 130:000$000

Abacaxi 1.700.000 $400 510:000$000

Uva 4.500 ki10s $400 1:800$000

Pera 1.000 caixas 8$000 8:000$000

Manga 11.000 " 5$000 55.000$000

Abacate 13.000 11 12$000 156:000$000

Algodão 120.000 arrobas 20$000 2~400:000$000
Fumo 33.570 ki10s 8$000 268:560$000

TOTAL 13.4 OS": 26O$O O O

Fonte: Lavoura de São Paulo.
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TABELA 5 - PRINCIPAIS PRODUTOS AGRtCOLAS - 1939

feijão mandioca milho algoáio banana batata café laranja<, arroz e aipim cana mamona
(t) (t) (t) Ct) Ct) (t) (cacho) Ct) (t) (cento) Ct)

I-' Araraquara 1346 372 665 6382 20645 10430 400640 25 5230 151190 5
VI
I.D

São Carlos 678 357 163 5415 1379 5388 131367 17 45i9 429153 1

Fonte: IBGE, Censo Agrícola, Estado de são Paulo, 1940.



No caso do algodão, é muito provável que tal cir-
cunstincia tenha debilitado a produção do município. Ma-
tos, ao estudar a geografia deste plantio no Estado de
São Paulo, chegou a se referir ao algodão como "fator de
democratização no mundo rural", pois "são os pequenos e
médios lavradores os grandes contribuintes das safras a1-
godoeiras"49. Mais adiante no texto,este mesmo autor ob-
serva: "o homem do algodão via de regra, não é o mesmo ho-
mem do café. O café é nobreza e o nobre, mesmo arruinado,
mantém-se nobre .•."so.

O problema da fertilidade dos solos aliáda i re-
sistência i divisão dos latifúndios também deve ter difi-
cultado, a exemplo do que ocorreu com o algodão, a pene-
tração de outras culturas. Na segunda metada da década de
3D, muitas queixas diagnosticavam a ausência de um outro
produto que pudesse, no município, ocupar o lugar deixado
vago pelo café. "Ressalta desde logo a decadência de nos-
sa lavoura cafeeira que ha 25 annos era a terceira do Es-
tado, logo depois de Ribeirão Preto e Campinas. Essa deca
dência não tem compensação na industria do assucar e do
álcool, como em Araraquara, na viticultura, como em Jun-
dihay, na citricultura, como em Limeira, São Carlos não é
grande productor de rugodão , nem de cereaes. Nossa indus
tria pecuária também é pequena, embora mais' da metade do

4\1atos, p. 256 •
50Ibid., p. 269.
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território sancar1ense seja de campos que, melhorados,
poderiam ser aproveitados em criação e engorda"51.

Esta última sugestão foi, de fato, a opçao tomada
pelos agricultores do municipio que ao final da d~cada de
trinta, rapidamente entendendo o carater mais ou menos per
manente da crise cafeeira, reorganizaram a produção de
suas propriedades agrico1as com vistas i criação de gado
leiteir052. Em 1937, trataram de organizar uma cooperati-
va e atrav~s do manifesto de convocação dirigido aos pro-
prietarios de terra para integra-la, ficam patentes o fim
do primado do caf~ e a busca de uma nova alternativa. "Os
abaixo assignados fazendeiros e criadores, consideranroque
a prosperidade desta zona repousa sobre as fazendas de
criar e que o êxito depende de bom preço para o leite e
seus derivados, pedem a adhesão de todos os productores
deste e demais municipios para a Cooperativa em organiz~
çãO"53.

As consequências desta última crise, mais duradou
ra, sofrida pela economia cafeeira, foram maiores do que
a "Princesa do Oeste" poderia suportar, para manterinabalado

51Correio de São Carlos, São Carlos, 27/2/38.
52Esta opção, por sua vez, deve também ter dado sua contri
buição ao rol das dificuldades para a instalação de pe-
quenas propriedades no município. .

53Correio de São Carlos, São Carlos, 22 de agosto de 1937.
Alguns anos mais tarde, o município conseguiu nucle~ uma
importante bacia leiteira (Vide Correio de São. Carlos,
29/8/43 e 13/4/40; Kerbauy, p. 42).
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seu prestígio de urna das mais progressistas e 'tivi1izadas"
cidades do interior. "Não se pode ter ilusões quanto ao
estado em que se encontra são Carlos. Soffremos um perío-
do de franca decadência e nao poderá haver bairrista tão
ingênuo, ao ponto de não reconhecer essa verdade, ~e bem
que com pezar. A decadência sancar1ense não se limita ap~
nas ã lavoura e ã industria pecuária. Extende-se, corno ...

e

lógico, a todo o cornrnercio,e ref1ecte-se no movimento g~
ra1 da cidade. Apenas a industria constitue certa compen-
saçao. São Carlos, portanto, já não occupa mais o lugar
que occupava ha algum tempo entre as demais cidades"s4.

Os sinais de decadência se avolumaram e o . ~mun1C1
pio, faut de mieux, grangeou a reputação de cidade fubril.
"São Carlos - todos o sabemos - é urna cidade intensamente
fabril. Principalmente depois da grande crise cafeeira,
que fez convergir para o centro urbano grande número de
antigos colonos atraídos pelo trabalho nas fábricas, a
nossa industria incrementou-se consideravelmente"ss.

Este êxodo rural se processou de forma considerá-
vel desde 1935 até o final da década de quarenta: de 35 a
40, a população rural do município reduziu-se em 25,8%;
de 40 a 50, mais urnaredução de 25,5%, tota1izando neste
período de quinz~ anos urna diminuição de 51,3%. A própria

s4Correio de São Carlos, São Carlos, 08/3/1938.
sSCorreio de São Carlos, são Carlos, 10/1/1939.
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cidade de São Carlos deve ter absorvido a maior parte de~
ta população rural, mas mesmo assim ao longo de todo este
período o município foi perdedor de população,
mostra o quadro abaixo.

conforme

TABELA 7 - CONTINGENTES POPULACIONAIS

São Carlos
1935 1940 1950

população rural 30829 22863 15028
população urbana 20791 25746 32703
população total 51620 48609 47731

Fonte: Maeyama, p. 55.

Referindo-se a urnaextensa .• do Planalto Oci-area
dental que inclui o município de São Carlos, Souza Keller
observou que, no vintên.io 1920-40, "as crises de super-
produção e a concorrência das áreas pioneiras recém-aber
tas no oeste do Estado e no norte do Paraná foram as cau-
sas de seu despovoamento, sobretudo, depois da grande cri
se de 1929"56.

Bnéas Camargo, editoria1ista de um dos periódicos
locais, correlacionou o êxodo do campo às precárias condi
ções de que a cidade dispunha para o recebimento destes

56Souza Keller, p. 218.
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contingentes de mão-de-obra. "Depois que nao mais resta-
vam aos lavradores do município esperanças de reerguer a
lavoura do café, ao mesmo tempo que municípios mais novos
se apresentavam a todos como as novas "terras da promis-
são", começou então, "pari passu", ao abandono das. lavou-
ras por parte dos fazendeiros, o ~~odo da população rural
para outros municípios, ou para esta cidade mesmo, onde a
colocação em fábricas se tornou relativamente fácil, em
vista da industrialização progressiva da cidade. Ao passo
que fazendas grandes e sólidas, reduziam ã metade seu pe~
soaI, os bairros urbanos e suburbanos de São Carlos se su
perlotavam, apresentando atualmente grande densidade, ha-
vendo casas de dois ou tr~s comodos; em que moram oito ou
dez pessoas, na maior promiscuidade e muitas vezes, na
maior miséria. E há sempre falta de casas para alugar, en
quanto que nas fazendas abundam os prédios vasios"57.

Ainda que a diferenciação de status entre zonas
urbanas desde o início da cidade tenha estado presente(os
palacetes mais elegantes, por exemplo, situaram-se tradi-
cionalmente em torno das duas quadras ocupadas pela Igre-
j a Matriz -e pelo jardim público, local de moradia de maior
prestígio para os fazendeiros58), parece datar desta épo-
ca um recrudescimento no processo de segregaçao especial,

57Camargo, E. "O êxodo da popu laç âo rural em São Carlos" ,
Correio de São Carlos, Sao Carlos, 8/12/1940.

58Consultar a esse respeito Neves.
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quando certas regiões da cidade passaram a abrigar popul~
çoes em péssimas condições de habitação. De quando em
quando, esta queixa aparecia repetida nas manchetes do
jornal local: "O nosso caboclo, pequeno sitiante, despro-
tegido e pobre, achacado pela malária e pela polivermino-
se, num êxodo constante para as cidades, torna-se, força-
do pelas circunstâncias, uma vítima do cortiçoS! imundo,
de um trabalho superiorãs suas forças combalidas, nas fá
bricas e oficinas,,6o.

Em Araraquara, Corrêa anotou problemas semelhan-
tes por volta desta época. "Essa etapa da urbanização re-
gional se dá entretanto no quadro depressivo da crise e
com a renda gerada no setor primário em declínio. Daí ter
sido um processo lento e desacompanhado do correspondente
equipamento urbano. ~ já nesse início que se instala o
déficit crônico de infra-estrutura urbana que acompanhará
todas as cidades da região, com exceção ao abastecimento
de água. Nesse quadro não tem papel menor o fator culturru
representado por uma mentalidade rural que procura repe-
tir no novo ambiente traços do antigo. O galinheiro, a
horta, o quintal com frequência sub-utilizado, exigem uma
ocupaçao periférica e de baixa densidade, facilitada na

S9"Enquanto o cortiço do fim do século passado e das primei
ras décadas deste século se relaciona, antes de mais na-
da, com a presença de um vultuoso contingente de,imigra~
tes estrangeiros, especialmente italianos, afavela está
intimamente ligada ã mais recente imigração de nacionais,
particularmente de nordestinos, baianos e mineiros". (P~
trone, p , 275).

6oCorreio'de São Carlos, São Carlos, 27/11/1941.
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ipoca pelo preço ainda baixo do solo urbano. Ainda da
origem rural provim a pouca exigência quanto aos equipruren
tos urbanos. A visão dendroclasta dos desmatamentos nao
irá agora exigir arborização, parques ou praças. O "ver-
de" se procura no campo ainda tão próximo"61.

~ provável que pelo menos os habitantes mais anti
gos da cidade tivessem consciência de todos. estes sinais
de decadência. A imprensa local registrou-os todos, disc~
tindo suas causas e procurando uma saída que pudesse res-
taurar o prestígio perdido. No entanto, aos poucosformu
lou-se um diagnóstico curioso, talvez em boa medida influ
enciado pelo reacionarismo das classes médias, que passa-
ram a ganhar peso político no município. O mal residiria
na falta de civismo dos sãocarlenses e os apelos apaixon~
dos em favor deste, via de regra degeneraram num bairris-
mo incontrolável que permeou toda a década de quarenta.
Neste caso, as opiniões colhidas dos periódicos locais ex
pressam-se melhor do que qualquer outro comentário.

"Entretanto, coisa esquisita! -,a cidade que
se pode enquadrar, com muita justiça, entre as primeirasci
dades industriais do interior paulista, não somente pela
importância de suas numerosas fábricas em pleno rendimen-
to, jáz, há alguns anos, em certo sentido, em completa l~
targia. :E paradoxal este fato. mas absolutamenteverdadeiro.

61Martinez Corrêa. p . 30.
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Uma indiferença a todas as coisas que se relacionam com o
nosso evoluir, um pessimismo doentio se faz notar em toda
parte. Um desânimo letal tolhe os movimentos da cidade,ou
trora v í gorosese sadios, impedirido a continuidade de sua
ascensao. São Carlos deixou de falar de si: Dorme sobre
os louros colhidos num passado que vai ficando cada vez
mais longe (•.•) Note-se mesmo entre essas ~idades, e
entre elas poderemos citar Campinas, Piracicaba, Ribeirão
Preto, Jaú, Araraquara, - um pronunciado sentimento bair-
rista. ~ o amor, o entusiasmo e o patriotismo que os seus
cidadãos dedicam a essas lindas terras. Edificante senti
mento bairrista esse, digno de ser imitado~,,62.

,,~muito verdade o decepcionante fato constatado
pelo brilhante articulista sobre a indiferença do povo
sancarlense, no que refere as manifestações cívicas e cul
turais. A falta de vibração emocional está se ag r avando

perniciosamente na vida diuturna desta nossa população o~
deira, porém fria, de uma frialdade tumular. E eu me sinto
encorajado a levantar um brado de protesto contra eS$ ap~
tia de minha terra, berço de meus dias, cenário generoso
de minha vida obscura. Já é tempo de se perguntar aos sa~
carlenses, de nascimento e de residência: até onde irá o
nosso comodismo, até quando, além do muito de melhoramen-
tos urbanos que nos faltam, consentiremos nessa indiferença

62Correio de São Carlos, São Carlos, 01/3/1942.
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pelos movimentos culturais, cívicos e econômicos que, pe-
la iniciativa de alguns, se promovem aqui?"63.

"Sim, desejamos uma cousa: que todos os sancarlen
ses imitem os cidadãos de outr~localidades, sejam mais
"bairristas", isto é, dediquem mais amor às cousas' de sua
terra, esforcem-se por melhorar o que estiver errado, pr~
curem construir e nao demolir. O que nos falta é isso, so
mente isso"64.

Outros então diagnosticaram nos embates da polít~
ca local a origem de todos os infortúnios, como o Dr. Ben
to de Abreu Sampaio Vidal, ilustre membro da oligarquia
rural local e fundador de Marília. "A nossa cidade é, sem
dúvida, uma das joias do Estado de São Paulo. Entretanto,
nos últimos tempos, algumas pessoas estranham que a sua
fama não esteja à altura do que valem a cidade e o municí
pio. A razão foram as lutas políticas, coincidindo com a
crise do café. Sempre considerei as lutas políticas um ve
neno que dá prejuízos materiais e morais, muito maiores
do que se julga. O progresso assombroso de Marília, a ci-
dade que fundei, sem igual no mundo, é devido ao cuidado
que tive de evitar lutas políticas, mesmo com sacrifício
meu. Sempre o amor é que dá vida e o ódio destrói"65.

63Correio de São Carlos, São Carlos, 12/9/1943.
64Correio de São Carlos, São Carlos, 15/12/1948.
65Sampaio Vidal, Correio de São Carlos, São Carlos, 9/5/1943.
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Refrões à parte, é curioso notar que havia, mesmo
neste debate, uma certa consciência na diferenciação en-
tre uma zona decadente (no"caso São Carlos), e a zona no-
va, próspera, para onde o progresso de deslocara. ~ neste
sentido que se pode compreender a constante 'referência às
cidades recém abertas do oeste paulista, em especial Marí
lia. "Se os sancarlenses quiserem aproveitar" somente as
suas melhores terras de cultura, trabalhando-as e fertill
sando-as, poderão alevantar a agricultura à antiga pros-
peridade de quarenta anos atris, quando São Carlos era a
Marília daqueles tempos, com bancos, clubes, teatros, ca-
barés, bondes, grande riqueza, vida intensa':'66•

Ao longo de todo este período, é notivel o grande
número de campanhas desenvolvidas que invariavelmente ti-
nham por objetivo último projetar a cidade no cenirio es-
tadual. Em 1943, por ocasião de umaoostas campanhas, ' um
articulista assim se justificava: "Na realidade, precis~
mos de uma propaganda contínua e bem feita de nossa cida-
de, que nada fica a dever a outras que gozam de imensa po
pularidade, enquanto q~e o nome de São Carlos raramente é
citrufu.(...)'Agora é a ACISC (Associação Comercial e Indus
trial de São Carlos) que executando uma velha idéia, ape-
la para o comércio e industria: cada envelope de
comerciais ou industriais que sair de são Carlos,

casas
deve

66Correio de São Carlos, são Carlos, 13/6/1943.
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levar bem visíveis timbres assim: "São Carlos é o maior
centro industrial do Oeste Paulista"; "Visite são Carlos,
a terra das andorí.nhas!"; "São Carlos, clima ideal"; ou ou
tra qualquer frase que destaque uma particularidade
São Carlos digna de interessar não só aos homens de

de
..•nego

cio, capitalistas, etc., como também aos intelectuais, os
estudantes, os turistas em geral. Não temos aqui a apre
sentar apenas fábricas e escolas, mas toda uma cidade mo-
derna, de topografia muito graciosa, de clima reconhecida
mente ideal, uma pequena metrópole, enfim"67.

O mesmo tema inaugurou a primeira revista da asso
ciação estadual que os alfaiates de São Carlos fundaram
no pós-guerra para representar seus interesses68. "Pouca
gente paulista sabe o valor de São Carlos como cidade;peg
sam talvês que ela se enquadra no róI dessas cidadelas que
passam a vida toda inexpressivas, desconhecidas, como fo-
lhas ao vento e por isso é que se faz mister uma propagan
da mtensa e constante para que a sua fama de grande cida-
de que é, venha a ser uma realidade definitiva. Si preci-
so fôr, faça-se alarido por aí afóra, dizendo-se o que
ela possue, o que ela representa, o que ela realiza, en-
fim, o mesmo barulho com que se faz propaganda da Coca-

67Correio de São Carlos, são Carlos, 20/6/1943..
680 que aliás é indício do fortalecimento político .da peque
na burguesia no município. Vicente Bctta, eleito deputado
estadual em 1950 pela sigla do Partido Trabalhista Nacio-
nal, foi em 1948 presidente da ABAESP (vide referência se
guinte).
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(ola, do sabonete Life-Buoy, do Biotônico Fontoura ou dos
colchões Epêda. Só assim, poderemos subir um pouco mais
no conceito em que somos tido porque, em geral,restringi-
mos ao nosso ambito, apenas. tudo quanto desfrutamos e
possuimos pacatamente"69.

Estes apelos agonizantes ao civismo ou ao bairris
mo da população não faziam muito mais que preencher pigi-
nas e piginas dos periódicos locais. Também serviram al-
gumas vezes para estimular estes mesmos sentimentos em ou
tras cidades vizinhas: "Não tem passado desapercebido en-
tre nós, e com imensa tristeza, a surda campanha que con-
tra Araraquara vem mantendo a vizinha cidade, município e
comarca de São Carlos, no sentido de arrastar para si um
sem número de iniciativas objetivadas para a nossa cida-
de, mas, depois inexplicavelmente desviadas para lá, e de
lá reivindicadas fanaticamente, como se fôssemos nós, os
usurpadores (...) E não é de hoje que Araraquara vem sen-
do prejudicada nesse sentido e disso não se tem feito ne-
nhum mistério. Os sancarlenses, por todos os meios, proc~
ram arrastar para a sua cidade, num louvável empenho baiE
rista, que é o de elevar cada vez mais o prestígio de ~~
domínios, tudo o que é possível tentar, numa sede interm!
náve1 e justa de subir, de progredir, de tornar-se supe-

69Costa, Wanberto D. da, "Uma cidade diferente", ALFABRÃS,
ano l, num. 1, pg. 31, novembro de 1948, órgão. oficial
da ABAESP, Associação Beneficiente dos Alfaiates do Esta
do de São Paulo.
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rior,,70.

Os indícios de decadência também vieram pela lem-
brança frequente a um passado glorioso ainda próximo no
tempo, mas distante em conteúdo. Mais de uma vez cronis-
tas da cidade se traíram, justificando confianças incau~
da época de então com os feitos e realizações do passado.
"g preciso convir que não há razão para pessimismos quan-
to ao progresso de nossa cidade. Bem pelo contrário, há
motivo para otimismo - não um otimismo contemplativo e
ôco, mas ativo e realizador. Devemos nos espelhar ness~
vantagens e nesses melhoramentos conquistados, e procurar
sempreobbter mais - para São Carlos. Poucas cidades ainda
não centenárias, terão uma história tão rica de preciosas
tradições, como são Car10s"71. Aliás por ocasião do cent~
nário de são Carlos, em 1956, quando a catedral da cidade
foi inaugurada. foi impressionante a multidão que compar~
ceu para assistir deslumbrada a reconstituição histórica
da fundação da cidade, encenada pelos descendentes dos Bo
te1ho.72

Os sintomas da crise também se refletiram no dis-
curso dos polI'tí.cos , Com o tempo, todos perceberam que
além de apresentarem~se como católicos, deveriam frisar

7°Correio Popular, Araraquara, 11/5/1948.
7l"Pró São Carlos", Correio de São Carlos, São Carlos, 3/
11/1943.

nMaeyama, pp. 103, 104.
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que foram nascidos em São Carlos, ou pelo menos que adota
vam esta cidade corno sua, de coração. A identificação dos
políticos locais cOJIDsendo "gente da terra", em contrapo-
sição aos "políticos de fora", tornou-se fundamental por-
que grande parte da população passou a esperar que. estes
"fizessem o bem" ou "trabalhassem por" São Carlos, defen
dendo a cidade. Kerbauy, analisando o material divulgado
nas campanhas políticas locais, observa que após o resta-
belecimento do regime democrático, "os candidatos vão 'de
fender o município'; neste sentido sao apartidários, mes-
mo porque o partido nem siquer aparece no man í Eesto"?", A
autora cita ainda urna longa lista dos principais slogans
políticos utilizados nas campanhas que confirmam o senti-
do destas observações: "Programa de princípios e de rei-
vindicações destinado a ser urna garantia de melhores dias
ao nosso município", "Merere pois ser reeleito quem assim
trabalha e se dedica exclusivamente pelo povo e pelo en-
grandecimento de sua terra natal", "Para trabalhar sempre
por São Carlos e por sua gente", "São Carlos sempre foi
governado por seus filhos, não deixe morrer esta velha
tradição ••. é o filho legítimo de São Ca.rlos", "São Car-

"los tem um privilégio que precisa ser mantido. ~ a cidade
do interior do Estado que possui maior número 'de deputa-
dos ••. Este privilégio o povo conseguiu por. saber votar

73Kerbauy, p , 171.
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bem ... Votar bem é votar só nos candidatos de São Car
10s"7'+.

A insistência deste discurso, de reerguimento da
cidade, acabou por abrigar todas as expressões das class~
médias locais, que herdaram o município: p~efeito,' verea-
dores, profissionais liberais, padres e bispo, todos irma
navam-se ora nos apelos ora nos festejos das coisas mais
singulares. "Conforme foi divulgado, a Preí'eitura Munici-
pal adquiriu recentemente em São Paulo urnamoderna motoni
veladora para execução de serviços nas rodovias que ser-
vem o nosso município. A possante máquina, que pesa nove
mil e trezentos quilos, custou a São Carlos trezentos e
vinte e dois mil cruzeiros, e aqui chegou na semana pass~
da. Sábado último, com a presença de autoridades, repre-
sentantes da imprensa e grande número de populares, real!
zou-se a cerimônia da benção da motoniveladora ...,,75

Tais situações, cada vez mais comuns, conferiramã
cidade um evidente ar provinciano, apenas atenuado pelo
fato do município ter nucleado algumas indústrias, de que
nos ocuparemos em seguida. De qualquer forma, para aque-
les que co"nheceram São Carlos durante a fase áurea do ca-
fé, a Princesa do Oeste quase que somente podia viver de
suas ilustres memórias e tradições, e se transformara,por
volta de 1950, em apenas Cidade do Clima.

7'+Ib i d,, pp , 169, 17O.
75Correio de São Carlos, São Carlos, 20/4/1949.
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CAPITULO IV
ORIGENS E EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL EM SÃO CARLOS

A literatura sociológica e econômica brasileira
dispõe de recursos analíticos suficientes para explicar os
mecanismos pelos quais foram geradas as condições que tO!
naram possível o início da industrialização no país. Emb~
ra nas análises dos autores mais influentes possam exis-
tir divergência quanto ã preponderância de um ou outro
fator, todas elas têm em comum o fato de identificarem o
processo inicial de industrialização como tributário da
acumulação de capitais gerada a partir da cultura ca;eei-
ra desenvolvida no Estado de São Paulo em fins do s~culo
passado e início deste século.

De fato, por uma s~rie de circunstâncias a que fa
remos rápida menção, a atividade cafceira desenvolvida no
Estado de São Paulo foi capaz de prover todos os princi-
pais requisitos da fU1:uraacumulação industrial.

Emprimeiro lugar, isto ocorreu porque os fazendei
ros paulistas preferiram introduzir o regime de mão-de-
obra livre a seremesfacelado o sistema de gra!ldes lavouras
vigente. Dean afirma neste sentido que o caf~ no Estaoode
São Paulo proporcionava o pr€-requisito mais elementar de
um sistema industrial: a economia monetária. Utilisando-se
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de outros termos, Cano estabelece como fator explicativo
fundamental da industrialização a introdução de relações
capitalistas de produção e identifica neste ponto básico
o elemento responsável pela formação do que chamou "com-
plexo capitalista cafeeiro de são Paulo": uma série de ele
mentos atuantes no processo de crescimento que se interr~
lacionam possibilitando o surgimento de um conjunto econo
mico integradol• Sua análise desenvolve-se a partir daí
no sentido de mostrar que essa é a diferença específica
do ocorrido em São Paulo em relação a outros complexos re
gionais.

A presença de salários e de uma mão-de-obra livre
na economia paulista no final do século passado foi sem
dúvida importante por um sem número de razões. Minar a au
to-sufici~ncia e o patriarcalismo dos domínios rurais tal
vez tenha sido a consequência mais profunda da implant~
do regime de trabalho assalariado. Percebendo o grau com
que estas transformações ocorriam, Ellis Jr. escreveu:"Can
a libertação de 13 de maio e com a imigração, os artífi-
ces começaram a aparecer e a exercer as funções que, an-
tes, estav.am afetas aos escravos em geral. Assim foram sur
gindo os ferreiros, os mecânicos, os maquinistas, os car-
pinteiros, os marcineiros, os pedreiros, os serralheiros,

lvide Cano, p. 17; Dean, 1ndu~t~~at~za~ão,p.40.
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os latoeiros, os funileiros, os sapateiros, os guarda-li-
vros, os farmacêuticos, os administradores, os capatazes,
os fiscais, etc., que, sem serem assalariados agrícolas,
diretamente, viviam desse e nesse meio rural, que eles e~
pIoravam indiretamente. Essa gente formavaoa classe ...me~
dia, intermediária entre os fazendeiros e os colonos. Eles,
com suas famílias, constituiam uma massa, que foi, no de-
correr dos tempos, progressivamente aumentando de vulto e
principalmente de importância,de modo a se tornar domina-
dora nos meados do século XX,,2.

Ao tornar-se monetarizada a economia, muitos dos
ofícios e funções antes contidos entre as porteiras dos
latifúndios, transferiram-se para as cidades. Ao nível das
cidades interioranas, sempre tão ressentidas da ditadura
dos domínios rurais, esta talvez tenha sido uma das trans
formações mais notáveis. Ainda que São Carlos não contas-
se com tradições neste sentido tão longínquas, tal comoem
outras áreas coloniais, a adoção do trabalho livre signi-
ficou um revigoramento profundo no meio urbano. Os dados
mais eloquentes a esse respeito sao os que agrupam a pop~
lação local em 1886 e em 1900. Ainda que as parcelas ru-
ral e urbana não tenha sido distinguidas, a população to-
tal do município saltou de 16104 para 55729 habitantes en
tre duas datas3• Poderíamos dizer que, pela primeira vez

2Ellis Jr., p. 167.
3Mil1iet, p. 58; Maeyama, p. 36.
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desde que os colnos portugueses se fixaram ã terra pauli~
ta, o binômio pujança dos domínios rurais - mesquinhez ur
bana foi posto em cheque.

A importação de imigrantes europeus igualmente f~
voreceu o surgimento de atividades industriais por'vários
motivos. Ao realizarem a imigração, os europeus transpla~
taram consigo um rol de novas atitudes, t~~nicas e ativi-
dades que favoreceram por várias vias o surgimento das in
dústrias. Eram muito mais capazes, por exemplo, de repe-
lir a relação patrimonialista conveniente aos fazendeir~,
comportando-se como assalariados típicos. Enriquecer~ ta~
bém os ofícios existentes no país trazendo novas t~cnicas
obtidas graças muitas vezes ã experiência profission~ her
dada por eles ainda no Velho Mundo. Por essas razões, ti-
veram condições de atuar tanto como mão-de-obra mais qua-
lificada para a industrialização nascente na ~poca, quan-
to como pequenos empreendedores, montando seus própriosn~
gócios. Al~m disso, ingressaram no mercado de consumo,ai~
da que incipiente da época, até então constituído quase
que apenas pelas elites mais abastadas, já que os escravos
pouco ou nada consumiam.

Como vimos também, o caf~ foi o responsável dire~
pela criação de uma vasta infra-estrutura da qual p8de se
beneficiar concomitantemente a indústria. A começar pela
implantação da ferrovia.

A expansão ferroviária foi o elemento que mais
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concorreu para a constituição de um mercado integrado em
todo o Estado de São Paulo, ligando as cidades interiora-

~nas entre si e a capital. Um sistema de transporte desen-
volvido sempre foi desde A. Smith, a condição sine quanon
para o aprofundamento de qualquer divisão social do trab~
lho. Não ~ por outro motivo que quase todas as primeiras
fábricas de São Carlos preferiram instalar seus galpões
industriais em terrenos.anexos ã estação ferroviária. Um
nfimero razoável dentre elas optou inclusive por trazer os
trilhos da ferrovia para o seu interior, construindo ra-
mais pr6prios que facilitassem as operações de e .barque e
desembarque das mat~rias-primas e dos produtos finais.

Al~m disso, as companhias de estradas de ferroernm
elas pr6prias geradoras de investimentos nas indfistrias.
Trata-se ar de perceber o caráter industrializante4 desta
empresa que propiciava por si 56 a demanda de uma s~rie

\

de funções industriais: serralherias, fundições, serra
rias, forj~rias, etc são exemplos de atividades formadas
muitas vezes na esteira das companhias ferroviárias. "Co-
mo as ferrovias requerem um grande~arato em termos de
construção e de reparos mecânicos, ~ fácil compreender
sua importância, nos prim6rdios de nossa industrialização
quando instalaram importantes oficinas de repmo, construção

4E interessante nesta discussão ter em mente tamb~m a im-
portância da ferrovia no surgimento das grandes empresas
norte-americanas. Vide Chandler.

159



e montagem, promovendo, inclusive, treinamento e habilita
çao da mão-de-obra"s. De fato,·as estradas de ferro acaba
ram também por revelarem-se um excelente local para apreg
dizado de todos esses ofrcios. Discutiremos ainda mais
para frente a importância do emprego na ferrovia epquanto
passaporte de ascensão social entre os imigrantes.

o impulso ao aparelhamento do porto de Santos que
o café ensejou foi do mesmo modo outro caso de infra-e~ru

\tura da qual pô de a indústria beneficiar-se, quando fez-
se necessária a importação de equipamentos do estrangeiro.

Outro significativo exemplo de economia externa
fornecida pelo café i indústria foi a implantação de re-
des de energia elétrica em várias cidades. As atividades
industriais sãocarlenses, em particular, puderam contar
desde cedo com a possibilidade de substituir seus motores
a vapor, obtido pela combustão de lenha, por motores elé-
tricos, capazes de oferecer urnamaior produtividade.

Seja através da ferrovia, do porto de Santos, das
redes de energia elétrica ou do desenvolvimento urbano de
modo geral, o movimento é o mesmo: a indústria nascente

,
pôde em muito aproveitar-se de toda essa infra-estrutura
construrda no bojo da economia cafeeira.

Por outro lado, o café também exigiu, por extensão

" r;;'sCano, p. 53. Vide também Nogueira de Matos.
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o desenvolvimento de alguns segmentos industriais direta-
mente vinculados ao seu processamento. Todo o maquinário
utilizado nas atividades de beneficiamento do café aca-
bou por contribuir também com a indústria'nascente, pois
solicitava, além dos equipamentos de fabricação pro-
priamente ditos, oficinas que realizassem operações de ma
nutenção, de reparos, etc. A própria indústria têxtil foi
em muitos locais devedora da economia cafeeira, tanto pe-
la fabricação da sacaria que o café exigia, quanto pela
demanda de artigos de consumo popular que este
10u6•

estimu-

Enfim, é inegável que também a própria constitui-
çao urbana das cidades, enquanto praças comerciais do ca-
fé, comportando atividades bancárias e um comércio mais
desenvolvido, também tenha favorecido a atividade indus-
trial. De meros apêndices de apoio ao campo, local por ex
celência da produção e do poder, as cidades interioranas
do Estado de São Paulo passaram a experimentar, ã medida,
em que eram tocadas ou mesmo criadas pela marcha do café,
surtos de vigoroso desenvolvimento econômico, sobretudo
aquelas localizadas além do Vale do Paraíba, marco divis~
rio entre a cafeicultura escravista e a assalariada.

Por todas essas razões, os estudiosos da industr.m
lização paulista são unânimes em reconhecer qtle o

\, ."

6Dean, Indu~t~ializa~ão,p. 25 e seguintes.
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desenvolvimento da economia cafeeira teve capacidade de
gestar e de desenvolver a manufatura nacional.

Poderíamos descrever o objetivo destes capítuloro
mo uma tentativa de síntese das circunstâncias, sobretudo
econômicas, em que foram desenvolvidas as atividades in-
dustriais na região de São Carlos, ao longo destes pri-
meiros cinquenta anos do s~culo. Conforme ~otaremos, na
década de cinquenta, que foi o ponto terminal deste perí~
do, o município de São Carlos contava com um parque manu-
fatureiro diferenciado que lhe conferia uma certa expres-
são industrial dentre os núcleos mais desenvolvidos do in
terior do Estado.

o primeiro tipo de atividade industrial que se im
pos, decorrente da importância da economia cafeeira na re
gião, é a indústria de beneficiamento. Movidas a vapor, ob
tido pela queima de lenha, as primeiras máquinas de bene-
fício são estabelecidas inicialmente nas pr5prias fazen-
das, aquelas cuja produção fosse de tal monta a compensar
a instalação de uma unidade pr5pria. ~ mais um ~ .resqu1c10
do latifúndio concebido como unidade auto-suficiente.

Aos poucos, entretanto, começam a ser instaladas
máquinas de beneficiamento de café e de alguns cereais na
pr5pria cidade, e este trabalho passa a ser encarado nao
apenas como mais uma fase que· sucede a colhei ta dos grãos,
numa determinada fazenda, mas como uma atividade indus-
trial distinta dos latifúndios, especializada em tal
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operaçao, sobretudo monetarizada e capaz de gerar suas
próprias receitas independentemente do latifúndio que lhe
deu origem, deixando portanto de ser usufruto exclusivo
de um só proprietário. São indícios de fortalecimento das
atividades industriais na cidade e da consblidação. do nú-
cleo urbano como praça comercial e ponto de
dos interesses dos cafeicultores.

aglutinação

A existência de máquinas de beneficiamento acom-
panhou de perto a pujança da expansão do plantio na re-
gião. No total, na primeira década do século foram insta-
ladas nove unidades no município de São Carlos. Entre 1910
e 1920, o crescimento delas, ainda que positivo, não ocor
reu com a mesma intensidade: apenas se dá notícia da ins-
talação de mais três máquinas. Nas duas décadas subsequeg
tes, o número total delas se reduz ã metade. Ao que pare-
ce, tudo indica que não foram simplesmente desativadas,
mas transferidas para prepriedades rurais ou núcleos urba
nos localizados em plena linha de frente da expansão ca-
feeira? "No fundamental, as indústrias de beneficiamento
ficariam sob o jugo das atividades exportadoras - que de
terminariam não apenas seu ritmo de expansão (ou retração!.
como seus deslocamentos no plano interno. Efetivamente, a
indústria de beneficiamento desprovida de base própria de
pendia tanto quanto o comércio exportador - importador da
evolução de seu fundamento primário. Não obstante sua de
pendência e vulnerabilidade, as indústrias de beneficlimen
to constituiram verdadeira matriz para a história industrial
?Lorenzo, pp. 54, 55.
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de certas regiões"8.

Os latifundiários nao foram os únicos a se interes
I

sar pelas atividades de beneficiamento de café e de ou-

tros cereais. Em 1915, o maior estabelecimento comercülldo
genero era o Engenho Victoria, de propriedade de Alexandre
Masci, imigrante italiano. "Dotado dos mais aperfeiçoados
machinismos para o benefício do cáfé, arroz e milho, ca-
prichosamente insta1lados em prédios apropriados, com ar-
mazéns para depósito de generos em avultada escala com~
vios próprios da E. F. Paulista, bitola larga e estrei-
ta"9, algumas de suas máquinas ainda haviam sido premia-
das com medalha de ouro na exposição nacional do Rio de
Janeiro, em 1908.

.,Entretanto, a reclproca parece se aproximar mais
da realidade, no que respeita ao município de São Carlos.
As operaçoes com beneficiamento de produtos agrícolas fo-
ram praticamente o único exemplo de atividade que se pos-
sa dizer industrial em que os fazendiros investiram, ti-
rante seus investimentos em infra-estrutura já aludidos.A
aplicação efetiva de recursos da oligarquia rural estabe-
lecida em 'São Carlos em qualquer outro setor mais propria

1 "'
8Barros de Castro, p. 91.
9Camargo , B~eve NotZcia, s/p.
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mente industrial é muito pouco significativalo.

Mesmo sendo assim, isto não impediu que o ve-
reador João Angelo Apratti,proferisse em 1911 um discurso
exortando seus companheiros da Câmara Municipal a incentl
varem atividades industriais: "As Câmara Municipais, aut~
nomas como elas são, podem conseguir muitas cousas úteis,
destinando verbas aptas para o encorajamento de alguma i~
dústria que aqui por demais iscasseia. Seja este o ponto
principal, a miragem mais santa, porque estando a lavoura
em completa decadência, urge dar urnavida nova ao nosso
município. ~ necessário surjir fábricas, officinas em cu-
jo seio possam ganhar o pão, centenas e centenas de pes-
soas, as quaes com o concurso dos seus trabalhos dariam
sempre maior incremento a esta cidade. Tomemos de exemplo
Piracicaba, para não citar outras cidades, que progridem
exclusivamente i custa das sui~ indústrias; vimos que seu
povo satisfeito e quer estrangeiros, quer nacionaes al1i
permanecem por muitos e muitos annos. Esperamos portanto
que a nova Edilidade, prosseguindo o caminho do progresso,
cogite assim cornotem cogitado de outras cousas, de intr~
duzir mais. estas modernas inovações. São estes os melhora

lODo almanaque organizado em 1894 por Cincinato Braga, cons
ta um anúncio de uma loja de ferragens e oficina de fun~-
dição pertencente a Leonardo Botelho. De acordo com a
propaganda, a oficina estava capacitada a fabricar "qual
quer peça de machina, carritelos, carroções, trolys ,etc";
mobílias de luxo e ventiladores para a preparação do ca-
fé em côco. (Braga, Almanach, p. 150).
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se notavelmente. Sua posição, primeiro como terminal fer-
roviário, depois como ponto de "baldeação entre a Paulista
e a linha de Rio Claro, de bitola estreita, aconselhava
a construção de depósitos de vagões de ambas as ferrovias.
Uma usina hidrelétrica começou a funcionar" regularmente
no Ribeirão Preto em 1900. A cidade era iluminada a lâmp!
das de arco voltaíco e possuia rede telefônica. Havia ofi
cinas de construção de carruagens, selarias, serrarias,ol~
rias, f6rnos de cal, uma fábrica de sapatos, várias tipo-
grafias, oficinas mecânicas e de fundição. Estabelecimen-
tos menores fabricavam massa, sabão, vinagre,' colchões,
chapéus de palha, charutos, foguetes e gelo. Uma grande
cervejaria vendia 600.000 litros para todo o Estado"19.

Do mesmo modo, em Araraquara, a economia cafeeira
pôde abrir espaço para a indGstria nascente fundada pelos
imigrantes.

"Essas iniciativas no setor industrial estiveram
geralmente sob a direção de imigrantes, principalmente ita
lianos ou espanhóis. Numa relação de 48 pedidos de insta-
lação de estabelecimentos industriais no período de 1910
a 1929, ap~nas 6 eram brasileiros; 27 eram italianos e os
restantes, espanhóis, turcos e poloneses. Dessa relação
constam os estabelecimentos registrados devendo-se lembr~

~Dean, Rio Cla~o, p. ISS.
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ainda os estabelecimentos menores, que nao eram registra-
dos e que funcionavammais ou menos clandestinamente, nos
quintais ou nos porões de residências.

"O desenvolvimento industrial esteve condiciona-
do ao desenvolvimento agrícola. Conforme se processava o
andamento das atividades agrícolas, assim seguia o ritmo
do desenvolvimento industrial devido às ligações existen-
tes entre essas duas atividades. Os produtos f ab r i ca do s

eram geralmente produtos alimentícios - bebidas, massas,
farinha de mandioca, bolachas, doces, etc, ou móveis e
material de construção,,20~

Carpintarias, cervejarias, alfaiatarias, ferra-
rias, olarias, relojoarias, selarias e serrarias compLet a
vam a pauta de ofícios existentes.na cidade, segu.ndo nos
informa o Ãlbum de Araraquara de 1915.

Em ambos os casos, tanto em Rio Claro como em Ara
raquara, - mais ainda do que em São Carlos - a ferrovia
cravou fundo seus estímulos industrializantes. Em Rio Cla
ro , pode-se mesmo dizer que constituiu-se no mais Lmport an
te nGcleo irradiador da industrialização local. Em 1892,

a Companhia Paulista instalou nesta cidade uma oficina es
pecializada na construção e reparo de carros de carga e
de vagões para passageiros, além de organizar a extração

2'Martinez Corrêa, p , 302.
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de lenha e o desdobro de madeiras para alimentar esta úl-
tima. Até a década de cinquenta, quando instalou-se no
Brasil a moderna indústria correspondente, os carros e va
gões eram produzidos em Rio Claro. Em 1926, o número de
funcionários desta oficina foi estimado em 1150 e em 1945,
em 2050, quase a metade do total de operários existentes
em Rio Claro nesta data21•

Também em Araraquara, uma oficina de acessórios ~
ra vagões foi instalada, em 1910. Pertencia i Estrada de
Ferro Araraquara, que tinha aí o ponto inicial de suas li
nhas (Araraquarense) e em 1945 já empregava 347 operá rios,
a sétima parte do total empregado no municípi022•

Inicialmente, portanto, pode-se afirmar que o mer
cado e a produção industriais surgiram criados por todo
esse conjunto de atividades econômicas e de transformações
sociais que gravitavam em torno do café, conjunto este
constituidor do complexo capitalista cafeeiro, nos termos
em que Cano se referiu. Seja produzindo artigos de uso
agrícola ou de consumo popular a pequena indústria pionei
ra de São Carlos encontrou na economia cafeeira a sua mo-
la propu lso ra e seu abrigo fundamental e no imigrante o
principal agente de seus empreendimentos. Ao nível da

21Sãd Paulo, D.E.E., p. 780.
22Ibid., p . 52.
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capital do Esta~o e dos núcleos urbanos que mais reuniram
condições para constituirem-se como polos industriais,aos
poucos essa indústria vai se ampliando e sendo capaz de
se auto-sustentar. Os economistas dirão que o processo de
acumulação de capitais na indústria que antes se mostrava
exógeno e reflexo, isto é, dependente de outra atividade
econômica - o café -, passou a ser agora endógeno e com
dinimica própria: a indústria passa a crescer a partir d~
seus próprios lucros. Resta~no~ por conseguinte indagar

,
em que medida ~ôde esta indústria local efetivamente flo-
rescer e mesmo se consolidar face aos novos parâmetros de
crise da economia cafeeira apresentados pela década de
trinta.

A maior parte dos autores interessados no flores-
cimento industrial paulista estão de acordo em periodizar
no abalo sofrido pela economia cafeeira no início dds
anos trinta o surgimento do novo padrão de acumulação in-
dustrial. po ponto de vista da localização do polo nervo-
so dessa nova economia, é também sabido que a cidade· de
São Paulo desde logo tomou para si o papel de centro deci
sor e condutor deste processo: havendo anteriormente ag1~
tinado as funções comerciais, de financiamento e de promo
çao da infra-estrutura necessária ao café, reuniu as me-
lhores condições de nuclear, numa fase seguinte, o grosso
da indústria paulista.
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Entretanto, pelo fato de os interesses dos cafei-
cultores se mostrarem de certaformà abalados pelas cri-
ses ocorridas durante a década de trinta, também o inte-
rior do Estado acabou por se modificar profundamente. Aig
da que a industrialização promovida daí por diante· sempre
se encontrasse fortemente polarizada pela capital, as con
dições geradas pela economia cafeeira na fase anterior ga
rantiriam a extensão ao "h!nterland" paulista de acumula-.
ção industrial que era então inaugurada. Desenvolveram-se
alguns núcleos urbanos onde a cultura do café tinha ante-
riormente deitado suas raízes, formando-se o qUe depois
se convencionou denominar cidades médias paulistas.

As transformações sofrIdas por tais cidades varia
rarndecerto no tempo e no vigor com que ocorreram, pois na
origem de seus desenvolvimentos en.con tramos a marcha em
direção ao Oeste da cultura cafeeira. Deste modo, o café
acabou por tocar regiões distintas em períodos distintos
e em graus que também não eram os mesmos, já que o ..•pro-
prio ritmo da atividade econômica entre as regiões oscila
va em função do esgotamento dos solos, da idade dos cafe-
zais, das ~acilidades de transporte; para não dizer de ou
tras variáveis mais caprichosas corno as condições climáti
cas, a topografia, a altitude e o próprio mercado interna
cional. Foi desta forma que, em correspond~n~ia ao deslo-
camento geográfico das plantações, disseminou-se o cordão
de cidades interioranas qüe constitui hoje essericialmente
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o sistema urbano paulista23•

Naturalmente, agora focalizando-se internamente ~
da um destes núcleos, se o café por um lado os desenvol-
veu, findo o período de auge de cada região polarizadap~
um núcleo, a atividade econômica local procurava se reo-
rientar. Em são Carlos, algumas atividades industriais g~
nharam forte expressão, ainda que a substituição dos caf~
zais por outras culturas mais rentáveis (cujos frutos de_o
pois servissem de matéria-prima para as agro-ind6stria~fo~
se mais problemática que em outras regiões2~.

Com efeito, tornando~or exemplo Araraquara e Ri-
beirão Preto, o desenvolvimento industrial destas duas ci
dades teve por base o processamento de produtos agrícolas
produzidos regionalmente. As alterações estruturais OCO!

ridas após a crise do café no setor primário facultaram
"ao secundário uma oferta agrícola bastante diversifica-
da. (...) O setor primário fornece urnagrande variedade
de matérias-primas suficientemente dimensionada para dar
continuidade e impulsionar o processo de industrializa
ção"25. Tais núcleos tiveram portanto suas bases econômi-
cas assentadas sobre a indústria de produtos alimentar~ e
nas culturas de algodão, milho, laranja, cana-de-açúcar,
arroz e café.

23paria, s/p.
2~Vide capítulo anterior.
25São Paulo, S.E.P., p. 5/2.
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Araraquara, por exemplo, apoiada em sua base agri
cola diferenciada, persistiu no desenvolvimento da indús-
tria de produtos alimentares, desde a substituição
seus cafezais até pelo menos muito recentemente. Não
que nada tenha mudado. ~ claro que esta indústria ao

de
-e

se
expandir e ao se concentrar, teve que se modernizar. Po-
rém, a agro-indústria e dentro dela o ramo alimentar sem-
pre detiveram a hegemonia do município.

Esmiuçando-se o Catálogo das Indústrias Paulistas
em 1945, publicado pelo Departamento Estadual de Estatís-
tica26, é fácil compreender como todo o parque industrial
araraquarense encontrava-se já nesta época orientado pela
indústria alimentícia. Duas empresas processadores
óleo comestível obtido do algodão - Dianda Lopez e

de
Cia.

Ltda e Anderson C1ayton e Cia. Ltda - eram responsáveis
por mais de 65 por cento do capital investido na indús-
tria local. Se a esta cifra adicionarmos o capital relati
vo ã oficina de vagões da Estrada de Ferro Araraquara,
resta menos de um quarto do total do capital aplicado na
indústria para todas as outras empresas da cidade. Deste
subtotal, um leque ampliado de pequenas empresas ainda
derivava sua produção do processamento de matérias-primas
agrícolas locais: 19 firmas produtoras de bebidas varia-
das (sobretudo aguardente e vinagre), uma Cómpanhia de

2~ão Paulo, D.E.E.
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laticínios de porte mediano, oito máquinas de benefício de
cereais (principalmente arroz)~ cinco de benefício de al-
godão, outras cinco de café, um curtume e ainda uma única
representante do setor de bens de produção, cujas rela-
çoes com o setor primário sao evidentes: uma pequena fá-
brica de picadores de cana.

~ sensato mesmo se afirmar que Araraquara deveu a
totalidade de sua expressão industrial dos anos quarenta
às suas duas indústrias de óleo comestível implantadas em
1936 e 1937, em pleno período de fortalecimento da cultu-

./

ra algodoeira. Repare-se pelas cifras abaixo anteriores a
estas datas, a significativa distância entre o contingen-
te de mão-de-obra industrial local e o de São Carlos. Ain
da que os dados apresentados não tenham sido coligidos nos
quadros de um recenseamento completo, as diferenças sao,
por demais gritantes para serem negligenciadas.

TABELA 1

1928 1931 1934 1936 i 1945
Araraquara 232 311 414 536 2448

Sã"oCarlos 1165 1023 1812 1502 2727
-

Fonte: Estatística Industrial do Estado de
São Paulo: 1928 a 1936; Departamento
Estadual de Estatística, 1945.

Sem conexao com a indústria alimentar, sao dignas
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de nota apenas a Indústria de Meias Lupo e uma outra fá-
brica de artigos para embalagem, ambas instaladas no muni
, .

C1p10.

o mesmo ocorreu com Ribeirão Preto. Aí também a
economia regional encontrou na agro-indústria um dos seus
suportes fundamentais. Basta notar que, em 1950, as indús
trias de produtos alimentares e de bebidas respondiam por
mais de quarenta por cento do valor de produção e po~
mais de um terço do pessoal ocupado em toda a indústria de
transformação loca127.

Antes de aprofundar o exame do parque industrial
sãocarlense, conviria ainda comentar brevemente o caso de
Rio Claro. Buscando o mesmo tipo de análise já empreendi
da, nao se pode diz~r que aí a indústria fosse tributária
da agricultura local ou regional. ~ certo que a fiação ins
talada pelo grupo Matarazzo em 1939 provavelmente deve
ter usufrui do da cultura de algodão disseminada pelo inte
rior do Estado após a crise do café. Contudo, o grande es
teio da industrialização na .cidade foi a instalação da
oficina da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que,
no conjunt~ de suas operaçoes, empregava em 1945, 1570
trabalhadores, o equivalente a mais de um terço do contin
gente de operários industriais do município28. ~m destas,

27SEADE, Produção Industrial, 1950.
28 - ESao Paulo, D .. E.
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entretanto, a única empresa que merece destaque é urnagrag
de cervejaria instalada em 1905 por alemães imigrantes fi
xados no município. Tais evidência apontam no sentido de
não se poder tampouco dizer que Rio Claro tenha se conver
tido num município industrial. De fato, "a industr~aliza-
çao de Rio Claro, da forma como ocorreu, foi fruto de con
dições muito particulares C •.. ) ~1unicípios como Limeira e
Araras industrializaram-se com muito maior rapidez"29.Aqu!.
10 que acabou determinando que Rio Claro se constituisse
num centro regional de relativa importância foi o desen-
volvimento do setor terciário, consolidando a /função de
lugar central prestador de urna série de serviços urbanos
aos núcleos vizinhos30•

De qualquer forma, para quem tem os olhos sobre
São Carlos, Araraquara é sem dúvida o melhor parâmetro de
comparaçao, seja pelo porte semelhante destas duas cida-
des, seja pela pequena distância que as separa ou ainda
pelo fato de tanto Ribeirão Preto cornoRio Claro terem
obedecido a certos determinantes sócio-econômicos distin-
tos dos de São Carlos. Além de mais distante que Araraqua
ra, Rio Cl.aropertence a uma região cujo núcleo polariza-
dor sempre foi Campinas. Quanto a Ribeirão Preto, além

29A propósito, tanto Limeira como Araras desenvolveram-se
"agro-industrialmente". YiQe rqhtake.,

30Para uma análise mais detalhada da evolu)ão urbana e das
atividades econômicas de Rio Claro, no pos-café, vide o
trabalho de Ohtake.
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de mais distante ainda, este sempre foi um centro regio-
nal de maior importância, que estruturava em torno de si
uma outra região servida pela Mogiana e depois pela Via
Anhanguera, enquanto são Carlos era tributário da região
servida pela Paulista e posteriormente pela Rodovia Was-
hington Luís. Se considerarmos a enorme importância des-
ses eixos indutores na configuração espacial das ativida-
des econ6micas durante um extenso períod031, o fato do~
dois municípios se vincularem a eixos de penetração dife-
rentes provavelmente determinou possibilidad~de desen-
volvimento distintas.

Retornemos porém a nossa São Carlos. De que forma
teriam se maniíestado os efeitos de desestruturação da
economia cafeeira sobre a atividade industrial da cidade?
Teriam sido estes efeitos mais favoráveis aos empreendim~
tos e interesses industriais locais ou, pelo contrário, e~
tes se viram refreados pelo desabrigo econ6mico surgido
com o novo período? Arrisco-me a dizer que as duas coisas
ocorreram, embora seja necessário deslindar algumas espe-
cificidades.

Por um lado, é inegável que aquela grande quanti-
dade de pequenos negócios dependentes diretamente do bom
andamento das fazendas de café tivesse sofrido ao verem-

31A esse respeito, consultar Fundap e Kowarich.
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se desorganizadas,apó~ a crise de 1929, as condições cria
das pela economia cafeeira. São fartos os relatos de gra~
des armazéns e de lojas de secos e molhados que ameaçaram
ou mesmo fecharam suas portas quando a crise se propagoti.
A maior parte destes estabelecimentos operava como· forne-
cedores diretos de gêneros alimentícios, roupas e outros
artigos de consumo popular i população rural existente nas
fazendas. Entregavam todos estes artigos sob a fiança do·
fazendeiro, que depois abatia do pagamento os valores cor
respondentes ao consumo de seus colonos, pelo sistema de
cadernetas. Se os fazendeiros retiravam a fiarrça,é. claro
que ficavam estes armazéns a descoberto em·suas operaçoes.
José Zambrano, co-proprietário na época da maior casa des
te gênero em São Carlos, lembra-se bem destas conjunturas
e exibe os nomes de ilustres ·famí1ias latifundiárias cons
tantes de sua caderneta de devedores improváveis que ain-
da guarda consigo.

Victorio Censoni, outro imigrante italiano que
havia conseguido montar uma grande oficina de conserto de
carrocerias de veículos, igualmente não resistiu aos efei
tos da crise do café e acabou liquidando seu negócio ain-
da na década de trinta. "Os fazendeiros eram seus princi-
pais clientes. Estes afundaram, não havia mais dinheiro,a
crise de 1929 não acabava mais e a indGstria' teve que fe-
char", recorda-se um de seus descendentes. Seguindo tal
exemplo, é provável que uma série de outras atividades ti
vessem da mesma forma sido desestruturadas pelos efeitos
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imediatos da bancarrota cafeei~a.

No entanto, além deste, um outro fator deve ter
atuado no mesmo sentido. Ao nível de todo o Estado de São
Paulo, as empresas que já detinham um certo porte e que
reuniam condições para algum crescimento, se fortaieceram,
ampliando a colocação de seus produtos em novos mercados
do interior paulista e mesmo de.outros Estados. f! claro
que de todo esse processo usufruiu sobremaneira o parque
industrial da capital paulista, já que sempre foi o mais

"-diferenciado e complexo. Em virtude dessa atuação mais de
senvolta das grandes indústrias, sobretudo aquelas' locali
zadas na capital, uma porção razoável de pequenas empre-
sas locais passa a se defrontar com um problema praticamen
te inexistente outrora, o da concorrência de outras empre
sas maiores.

De fato, é curioso observar-se que a indústria pau
lista em seus primórdios, isto é, nos quadros da economia
cafeeira, apresentava-se muito mais dispersa, menos con-
centrada locacionalmente do que num período seguinte.

Castro sugere que as razoes fundamentais desta
dispersão devem ser buscadas no comércio importador. "Em
sua maioria as primeiras indústrias brasileiras buscavam
situar-se em faixas de mercado não competitiyas. Ou seja,
procuravam explorar oportunidades desinteressantes para o
competidor estrangeiro. Este critério definia uma espécie
de "teto" abaixo do qual as indústrias se deparavam com
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um campo relativamente livre de açao (...) Dadas as difi
culdades impostas pela pressão competitiva externa, "as
primeiras indústrias não apenas ficavam em regra limita-
das ã produção de artigos inferiores corno, dificilmente,
logravam ultrapassar o âmbito local - sub-cre gí.ona L. -, on-
de eram máximas suas vantagens em termos de economia de
transporte e facilidades de comercialização. Poucas empre
sas tentavam afirmar-se no mercado nacional ou mesmo re-"
gional; para isso era preciso dispor de urnasólida base
financeira, condição raramente preenchida nR época"32 .

./

Outros autores, seduzidos por urnavisão mais de-
terminista, são capazes mesmo de fixar um certo percurso
em termos de localização industrial, elaborando etapas a
serem cumpridas ao longo do processo de desenvolvimenm eco
nômico.

"De início a indústria se apresenta relativamente
descentralizada. Há cornoque urnahierarquia necessária no
surgimento dos vários ramos industriais. No sistema capi-
talista, as indústrias de bens de consumo se desenvolveram
antes das de bens de produção. Entre as indústrias de bens
de consumo", por sua vez, as primeiras a se expandirem sao
as denominadas "indústrias primárias", como o ramo têxtil
ou o de produtos alimentícios, que respondem mais de per-
to a necessidade básica e requerem condições mínimas para

32Castro, lrr.du..(:d.Jt..<.a.R.'<'za.ç.ã.o, pp. 93, 94.
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sua implantação. De fato estes ramos, também designados
como "tradicionais", contam com mercado certo, utiliZam
insumos de elaboração limitada e mais fi~il obtenção,apr~
sentam alto grau de divisibilidade, requerem uma menor in
tensidade de capital tanto em relação à mão-de-obra quan-
to ao produto, exigem menor qualificação da força de tra-
balho e servem-se de estruturas organizacionais menos co~
plexas. Mesmo as indústrias metal-mecânicas fabricanres de
bens intermediirios e de capital que surgem nes~e perío~
do, são de pequeno porte, utilizam uma tecnologia rudimen
tar e atendem basicamente às necessidades de élaboração ou
reparo dos instrumentos agrícolas e meios de transporre da
época. Por esses motivos, essa indústria incipiente, que
também ji foi chamada de "intersticial" por crescer nas
malhas de uma economia predominantemente agrícola, apre-
senta uma dispersão espacialmaior, formando-se nas cida-
des comerciais mais populosas e vinculadas às lavouras
mais prósperas. No entanto, ji neste período inicial, co-
meça a delinear-se a concentração espacial da indústria.
~ que alguns setores e regiões agrícolas se adiantam na
acumulação de capitais, na atração de mão-de-obra e mesmo
na utilização de trabalho assalariado, propiciando a for-
mação de concentrações urbanas mais densas, de um mercado
consumidor mais amplo e de uma infra-estrutura viiria e
de serviços produtivos mais eficiente. FavorecidaS por
essas economias externas e de escala, as indústrias que
se constituem nessas ireas crescem e se modernizam mais
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rapidamente, logo transbordando do mercado local para os
mercados regional e nacional. Concomitantemente, outtas
regi6es ati então relativamente diversificadas e auto-su
ficientes, começam a especializar-se em determinadas ati-
vidades, ao mesmo tempo que oficinas artesanais, disper-
sas e frequentemente rurais, são substituidas por fábric~
urbanas servidas por um proletariado industrial. A indús-
tria manufatureira tende, assim, a concentrar-se em algu·
mas áreas metropolitanas"33.

Se álgo semelhante aos processos descritos ocor-
./

reu no Estado de São Paulo, i de se supor, portanto, que
a indústria localizada no interior tenha se ressentido do
vigor com que o compartimento industrial da capital se es
truturou no período após 1930. Ao contrário das outras ci
dades paulistas, São Paulo constituiu um compartimento in
dustrial eficientemente estruturado, com produtividade re
lativamente elevada e boas condiç6es de competitividade;
quando sobreveio a crise dd 1929, com seus graves refle-
xos sobre o complexo cafeeiro, pôde assim expandir e di-
versificar ainda mais seu setor secundário, consolidar
sua hegemonia industrial sobre as outras regi6es e subs-
tituir o padrão de crescimento anterior por um padrão de
acumulação baseado na indústria.

3~bndap, pp. 3, 4.

- 188 -



Analisando os estabelecimentos industriais exis-
tentes nas quatro primeir~décadas do século em Araraqua-
ra e São Carlos, através dos livros de registro de impos-
tos sobre indústria e profissões, Lorenzo observa que a
década de trinta foi a única a apresentar redução numéri-
ca, em ambos os municrpios. No caso de São Carlos, enquan
to nas três primeiras décadas o confronto entre entrada e
sarda de ~ovas atividades ofereceu saldos positivos de 31,.
80 e 35 estabelecimentos respectivamente, nos anos trin-
ta a relação se inverte negativamente, com o número de sm
das sobrepujando o de entradas em 22 estabe1eGimentos34.

Em Araraquara, a autora ciata casos de pequenos
industriais que se transformaram em comerciantes revende-
dores de artigos produzidos na capital, em virtude da co~
corrência35. Prejudicaram-se sobretudo aquelas empresas
de pequeno porte cuja baixa capacidade de acumulação de
capital impedia-as de competir com a maiores do seu ramo.

Ficam imputadas portanto ã desestruturação da ec~
nomia cafeeira, que arrastou consigo algumas atividades
estreitamente vinculadas ao café, e ã competição exerci-
da sobretudo pela indústria da capital, que começa a con-
quistar novos mercados regionais, as causas fundamenta~de
um certo retrocesso no desenvolvimento das empresas indus
triais locais na década de trinta.

34Lorenzo, pp , 147, 148.
35rbid., p. 83.
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Entretanto, para a indústria local nem tudo foram
perdas •.110 colapso das importações que se segue ã crise
de 1929 não foi superado ao longo da década seguinte e tam
pouco durante o perído de guerra. A renda interna no en-
tanto volta logo a crescer ultrapassando o nível atingido
em 1929, quatro anos depois"36. Estavam, pois, estabeleci
das as bases que impulsionariam o eixo central do proces-
so de substituição de importações. O fen6meno não poderia
deixar de vibrar seus efeitos sobre a indústria regional.

~ provável que as empresas de menor porte tenham
encontrado dificuldades mais agudas no trato da concorrên
cia imposta por outras empresas de fora. Contudo, nenhum
dos estabelecimentos mais importantes - pelo menos aque-
les que empregavam um mínimo de dez pessoas - teve que
cerrar suas portas em função de apuros advindos de uma
concorrência mais intensa. Pelo contrário, o novo período
parece tê-los fortalecido, a ponto de no limiar dos anos
quarenta estes encontrarem-se em muito melhor condição do
que antes da crise. A precariedade dos dados disponíveis
a respeito da atividade industrial local por empresas nao
permite comprovar se houve ou não uma certa tendência
concentração industrial. Entretanto, a serem fiáveis
estatísticas industriais já citadas que nos informam

-a
as
a

3~astro, rndu~t~ialização, p. 103.
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respeito do contingente de operários na época em são Car-
los, estas cifras eram maiores em 1934 e 1936 do que em
1928 e 193137

• Conforme ainda notaremos neste capítulo,
muitos destes estabelecimentos maiores trataram também de
ampliar seus mercados. sobretudo expandindo suas . vendas
aos municípios mais novos da região e a outros centros im
portantes. Neste processo, lucraram ou pelo menos tive-
ram melhores condições de sobrevivência, aquelas firmas
detentoras já de certo porte. não dependentes exclusivarne~
te da demanda local. mas que há haviam se estruturado no
atendimento de mercados mais amplos. regionais ou
além das fronteiras do Estado.

mesmo

Também beneficiaram-se aquelas empresas que, mes-
mo sendo de menor porte, pertenciam a um ramo de -nego-
cios reconhecidamente desenvolvido pela cidade. Dois sao
os exemplos mais enfáticos a este respeito:, as pequen~ fi~
mas componentes da indústria moveleira e aquelas de con-

o (r

fecção de ternos.

As primeiras fábricas de móveis surgiram em São
Carlos por iniciativa de imigrantes interessados em aten-
der basicamente o consumo local. Aos poucos porém, apoia-
das pela oferta de matéria-prima das serrarias, estas em-

37Estatística Industrial do Estado de são Paulo (1928 a
1936). O número de operários registrado pelas estatísti-cas nos anos de 1928. 1931. 1934 e 1936 foi respectivame!!:,
te de 1165. 1023, 1812 e 1502.
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presas foram formando operários especializados que por
sua vez logravam fundar suas p~6prias firmas, a ponto· de
São Carlos se tornar um centro moveleiro de reconhecidaim
portância no cenário paulista. Depoimentos vários teste-
munharam o grande número de viajantes que por aqui vinham
negociar com m6veis a serem depois embarcados para todo o
Estado de São Paulo,sul de Minas Gerais e Rio de Janei-
ro. O único centro capaz de competir no ramo era a -pro-
pria capital. Até hoje, algumas empresas sao reconhecidas
por terem participado da "febre de camas" do final da dé-
cada de trinta. "C.erca de dezessete fábricas produziam ca
mas em São Carlos e, todas, o mesmo 'modelo patente', de
pau roliço"38. Em 1945, a indústria de m6veis era ainda
fortemente representada no cenário illdustrialda cidade por
22 pequenas empresas que respondiam por cerca de dez por
cento do total de operários 10cais39. Durante a década de
cinquenta, entretanto, ã medida que os centros fornecedo-
res de matéria-prima foram se distanciando, o pr6prio ra-

I[

mo acabou por liNoluir.

O outro caso que merece ser destacado é a prolif~
raçao das·alfaiatarias na cidade. Quase que na totalidade
pertencentes a imigrantes italianos, caberia ressaltar
aqui apenas sua importância quantitativa. Esse tradicional

38Boletim da FIESP, (1984).
39São Paulo, D.E.E.

- 192 -



ramo sãocar1ense chegou a contar, segundo nos informa o
Cati10go de Ind~strias de 1945, com 32 alfaiatarias todas
elas manufatoras de ternos para homens. ~ difícil sondar
sobre os motivos que determinaram a espetacular magnitude
destes ofícios. Afirma-se, entretanto, que estas ~asas fi
caram muito conhecidas por confeccionarem os uniformes de
trabalho distribuidos para todas as cooperativas espa1h~
das pelo interior,da Companhia Paulista de Estradas de
Ferro.

Em paralelo, nao se pode omitir que a década de
/trinta gestou algumas iniciativas que depois nos anos qu~

renta floresceriam plenamente. Inicialmente, algumas ati-
vidades constituidoras do que poderíamos chamar indústrÚE
da crise.

Ji nos referimos à constituição de uma bacia lei-
teira importante na região, estimulada pela criação de uma
cooperativa de produtores que data de 1937. Neste caso
lembremo-nos - encontramo-nos diante de uma reorienação do
setor primáriO que chega até a ser singular no contexto re
giona1, def1agrada pelas condições desfavoráveis da cu1tu
ra do café.

Também as atividades industrias aproveitadoras
da cultura do algodão prosperaram pelo mesmo motivo; tr~s
empresas de benefício deste produto iniciaram suas oper~
ções a partir de 1935. No entanto, mais importante foi a
instalação de uma nova fiação e tecelagem de algodão em
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1937, empregadora de quase quatrocentos operários. ~no-
táve1, aliás, a partir da segunda metada da d~cada de trin
ta, a recuperação de todo o setor têxtil paulista, em
crise desde por volta de 1924~o.

Recorde-se ainda que a desarticulação da economia
cafeeira e a pecuarização do campo determinaram um êxodo
rural vigoroso que em parte teve que ser absorvido pela
própria cidade, o que serviu de estímulo a uma oferta mais
diversificada de bens produzidos localmente.

Em São Carlos, a d~cada de trinta serviu portanto
de cenários a todas estas tendências e contra-tendências

~industria1izantes. No essencial, porem, pode se dizer que
o saldo foi positivo, pelo menos em termos da ativid~ in
dustria1 ganhar terreno frente às demais oportunidades de
inversão econômica~ ~ bem verdade que são Carlos não pode
servir de padrão às cidades interioranas da região, pois
já contava antes mesmo da crise cafeeira com um comparti-
mento industrial relevante e diversificado~l, ao ponto de
seu setor secundário não depender exclusivamente de uma
reorientação da base agrícola fornecedora de mat~rias-pr!
mas a serem processadas.

~oConsu1tar Pereira e Stein.
~l~ significativo o n~mero de publicaç5es que reconhecem a
partir já da década de vinte a importânciamdustria1 de
São Carlos. Vide por exemplo os trabalhos de Piza, p.
236; Egas, p. 1799 e Pimentel.
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A fase seguinte desta pequena história de indús-
tria em São Carlos apresenta-se totalmente condicionada ~
los efeitos da Grande Guerra. Agora sim, o período foi
marcado por um inequívoco avanço das atividades indus-
triais, por uma série de razões. Em primeiro lugar, o me-
canismo de substituição de importações que já atuava ant~
riormente ã guerra viu-se em muito reforçado por esta. Os
maiores estabelecimentos puderam aumentar espetacularmen~
te sua produção, exaurindo o equipamento disponível, tra-
balhando em turnos corridos e também diversificando sua
produção. ~ o caso, por exemplo, do ocorrido ~om a Compa-
nhia Fiação e Tecidos São Carlos.

Além de aumentar sua produção para o mercado in-
terno, passou a exportar fios e tecidos para quase toda a
América Latina. Trabalhando em três turnos, diversificou
sua produção, passando a utilizar o caroço do algodão co-
mo matéria-prima para outros produtos: óleo comestível de
algodão, óleo de ricino e de farelo, ração e linter, uma
matéria-prima utilizada em fábricas de munição. Ampliou
igualmente o número de fazendas sob sua propriedade, em
geral fornecedoras do algodão e da lenha utilizados na fá
brica. Expandiu a pequena oficina de fundição para repa-
ros de teares já existente e passou a processar alumínio
em pequena escala para o mercado interno.

A exemplo dos mais prósperos grupos industriais
paulistas, a Companhia Fiação e Tecidos São Carlos
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utilizou-se frequentemente da integração vertical como e~
tratégia para diversificar seus negócios. Guardadas as·d~
vidas proporções, pode-se dizer que tal qual Mattarazzo
já experimentara com sucesso anteriormente, a empresa pr~
duzia desde a matéria-prima inicial, o algodão, at~ o pr~
duto final, o tecido, utilizando-se ainda das oportunida-
surgidas por toda a gama de sub-produtos decorrentes do
processo 'de fabricação. O movimento é o mesmo. Havendo.
uma extensa pauta de produtos importados a substituir, o
importante não era selecionar o que produzir, mas tão so
mente produzir: qu~lquer artigo tinha seu mereado garant!
do, não tendo o preço e a qualidade que concorrer com o
similar estrangeiro. '~ industrialização se faz por gran-
des blocos, não há praticamente uma industrialização por
interdependência industrial, o que eleva sobremaneira o
tamanho das próprias fábricas e das empresas que as con-
trolam"42.

Entretanto, nao há dúvida que o impulso ã indus
trialização local marcante deste período foi ocasionado
sobretudo pela implantação de uma série de novos estabele
cimentos industriais. A começar pelo próprio ramo têxtil.
Aproveitando-se da inexistência de seda no mercado impor-
tador, duas fiações foram montadas em 1943. Em 1940, o
Posto Zootechnico local, atravé s da promoção' da "Semana da

420liveira, p. 71.
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Seda", já havia estimulado os agricultores do município a
"dedicarem-se de corpo e alma ã cultura da amoreira, para
garantir com isso a criação do bicho da seda, a matéria-
prima de que vai necessitar a nova indústria "It3. Em 1942,

..a imprensa local desenvolveu ampla campanha de apo~o a se
ricicultura e ã sua industria1iz'açãoltlt.Um ano depois, as
duas empresas seriam fundadas. Bastou isso para que, em
1944, a oficina de fundição dos Irmãos Masci lançasse no
mercado uma nova máquina para esta indústria que viera de
se firmar: "Fiandeira São Carlos" era seu nomelt5. Ainda
no ramo têxtil, uma fábrica de meias e outra de toa1~ fo
ram implantadas em 1942 e 1943 respectivamentelt6. O setor
de móveis também se fortalece pela criação de outras duas
empresas de porte razoável e ainda é digna de registro a
fundação de uma fábrica de teares, provavelmente a primei
ra empresa em São Carlos a fabricar equipamento industri-
aI em série.

Enfim, para se avaliar a profusão dos estabeleci-
mentos industriais durante a época da guerra "bastacbservar

1t3A Cidade, São Carlos, 20/8/1942, órgão oficial da Prefei
tura Municipal de são Carlos.

I#tVideos artigos "Por que criar o bicho da seda?", de 3/
3/1942; "A seda em são Carlos", 24/3/1942; "Creação do
bicho da seda", de 23/10/1942 e "Sericu1tura em São Car
los", de 19/11/1942; todos publicados no Correio de São
Carlos, São Carlos.

~Correio de São Carlos, São Carlos, 21/11/1944.
It~Correio de São Carlos, 1/1/1942, "Inauguradas novas e

importantes fábricas".
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que das 224 empresas existentes em São Carlos em 1945 re
lacionadas pelo Catálogo de Indústrias do Estado de São
Paulo, 97 delas haviam sido fundadas após 193947. Em 1946,

para o correspondente local da Folha da Manhã, a multipl~
cação dos estabelecimentos industriais não passou rlesape~
cebida: "é digno de nota o desenvolvimento por que tem
passado o parque industrial sãocarlense, nos últimos dez
anos"48.

Com a mesma intensidade com que floresceu no iní-
cio dos anos quarenta, a indústria têxtil involui no pós-

,I

guerra. Possuindo um maquinário totalmente obsoleto, foi
facilmente eliminada do mercado mundial pela indústrilltê!
til dos países tecnologicamente mais avançados.
(1979) chega mesmo a afirmar que, não fossem as

Stein
tarifas

protecionistas, as empresas nacionais seriam desalojadas
inclusive do mercado interno49.

No caso de São Carlos, as duas fiações de seda nao
resistiram e fecharam suas portas na década seguinte. Pa-
ra a Companhia Fiação e Tecidos São Carlos, a maior do ra
mo, o pós-guerra significou também o início de uma longa
e contínua decadência. Em 1957, sua seção de tecelagem foi

47são Paulo, D.E.E.
48"Notícias do Interior", Folha da Manhã, São Paulo, 27/
3/1946.

49Stein, p , 187

- 198 -



desativada por contar com teares de quase quarenta anos,
ineficientes e incapazes de elevar a produtividade a - .,.n r-:

veis competitivos. Todas as suas outras seções foram sen-
do aos poucos desmontadas e hoje resta apenas uma pequena
parcela da fiação funcionando no colossal edificio' indus
trial ladeado pelas linhas de trem,único vestigio impass!
vel do esplendor de seus dias.

Os efeitos do pós-guerra foram em parte compensa-
dos pela implantação de duas outras empresas que merecem
ser mencionadas. Em 1951, foi instalada a fábrica de Tap~

/

tes São Carlos, um'próspero reforço em meio ao combalido
setor têxtil local. No mesmo ano, as Conservas Alimenti
cias Hero, passam a representar, abastraindo-se a Cooper~
tiva de Laticinios já citada, a única empresa local de
porte razoável processadora de produtos agricolas.As duas
empresas aproveitaram-se de vinculos importantes com o ex
terior, importaram tecnologla e, ao se implantarem, usu-
fruiram das condições favorabi1issimas para importação de
equipamentos que vigoraram entre 1950 e 1952. O per iodo
foi marcado por um aumento significativo dos preços dos
produtos de exportação nacionais provocado pela Guerra da
Coréia, capacitando a balança comercial a realizar maio-
res importaçõesso•

~Pereira, pp. 44, 45.
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Enfim, uma última mençao. Data de 1942, a instala
çao em São Carlos das Indústrias Pereira Lopes Ltda, ·um
entreposto de comércio e de industrialização de pequenos
motores elétricos que, terminada a guerra, começa a fabri
car fogões elétricos e a gás. Anos mais tarde, reorienta
novamente sua linha de produção'para a fabricação de ge1~
deiras de uso doméstico e se transforma na mais importan-
te e poderosa indústria sãocarlenses1• ~ talvez o mais be
10 exemplo de empresa local que usufruiu com enorme suces
so do período de substituição de importações, num setor
já relativamente c~mplexo, como o de bens de consumo durá
velo

Até o final da década de quarenta, inexistia no Br~
sil a produção em série de refrigeradores, sendo o merca-
do interno suprido por importações. Cinco anos mais tar-
de, a importação destes foi apenas de 2000 unidades, en-
quanto a produção interna'chegava a 130.000 unidades. Cin
co grandes grupos disputaram o enorme mercado que se ooriu
em virtude do barateamento do produto: em 1956 o produto
nacional custava ao consumidor menos da metade do simi-
lar estrangeiro. Eram líderes do mercado as marcas Fri-
gidaire (da General Motors) e Climax - ambas produzindo em
1955 trinta mil unidades- esta última pertencente às in-

SlRevista "Indústria e Desenvolvimento", maio de.1972 e
Anuário Brasileiro do Frio", 1973.

- 200 -



dústrias Pereira Lopes52.

Da década de cinquenta em diante, fica impossível
minimizar a decisiva influência, econômica e política, do
grupo Pereira Lopes sobre a cidade. Ã medida em que se
desenvolveu,o grupo verticalizou a produção da empresa ma
triz, criando localmente uma série de outras firmas produ
toras dos componentes utilizados nas geládeiras. A mais
importante delas foi, sem dúvida, a linha de compressores
herméticos utilizados nas próprias geladeiras, a maior e
a pioneira do país. Lã de vidro, plásticos, fundidos, equ~

./

pamento elétrico, termostatos, trocãdores de calor, evap~
radores, condicionadores de ar, gráfica e uma frota
pria de veículos transportadores são outros exemplos

-pro-
de

artigos e serviços que passaram com o tempo a ser explora
~spor empresas ligadas ao próprio grupo53. Enfim, no iní
cio da década ,de sessenta, outra enorme empresa, também
pioneira5~, foi construídá pelo grupo Pereira Lopes: a
CBT, Companhia Brasileira de Tratores.

Embora seja tentador, não nos convém aqui~ em vir
tude do período em estudo, aprofundar a interessante

5~IVem suprindo satisfatoriamente as 'necessidades do merca
do interno a produção nacional de geladeiras"., Folha da
Manhã, São Paulo, 16/12/1956. Arquivo do jornal "O Esta-
do de São Paulo", daqui por diante referido' como AOESP.

53Revista"ABRAVA", maio de 1967.
5~"História do trator no país do t em se plantando
dá!" , pasta "tratores", AOESP.

tudo
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evolução, lance por lance, do grupo Pereira Lopes. Discu-
tiremos no capítulo seguinte apenas os primeiros anos .da
trajetória deste importante empresário. De qualquer modo,
ê fora de dúvida que, aqueles,cujo interesse reside na
história econômica e política recente do municípi~, terão
que prestar muita atenção no estudo deste grupo empresari
aI, tão indissociáveis são as duas evoluções.

Findamos aqui o que se poderia chamar urna breve
retrospectiva dos setores industriais e das principais e~
presas de São Carlos. Ao iniciar a segunda metade do sêc~
10, a cidadehavia·mgrado construir'um parque; industrial
relativamente expressivo, cuja maior peculiaridade em re-
lação àqueles de sua região fosse talvez sua diversidade.
Abstraindo-se o significado absoluto das cifras, ê possí-
vel comparar a diversificação industrial de São Carlos
com a dos municípios de Ribeirão Preto e de Araraquara. O
gráfico r e rr nos fornece urnacerta visualização destes
resultados.

Os observadores mais atentos nao deixaram de cap-
tar estes ares de cidade fabril na paisagem urbana do mu-
nicípio, timpoucorontrastante com out~os núcleos da re-
gião.

"Araraquara - dizia nosso interlocutor - ê, por
assim dizer, urnacidade feminina. Com suas ruas bem calç~
das, estreitas, ornadas quasi todas de arvores copadas,
tem o aspecto duma cidade jardim. Possuindo a Esplanada
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das Rosas, em torno da qual estão situados todos os prin-
cipais prédios da cidade, Araraquara dá a idéia duma cida
de tipicamente provinciana, onde o fator distancia nao
existe, e se pôde ir ao cinema, ao clube, à igreja, à es-
cola e voltar ao hotel sem dar mais de meia dfizia "de pa~
sos .•. Tudo isso proporciona àquela linda cidade paulis-
ta um ambiente por assim dizer familiar e carinhoso. ~
como si toda a "urbs" não passasse duma sala de visitas
enfeitada.

"Já o mesmo nao se dá com S. Carlos - prosseguiu
- /aquela pessoa na sua comparação. Apesar de situada a pou-

cos quilometros de Araraquara, a cidade de Jesuino de Ar-
ruda difere por completo da sua vizinha, não só na sua to
pografia, como até no clima, não só o clima ... metereolo
gico, como no "clima espiritual", pois é inegável que as
cidades, como os individuos, têm personalidade, que é o
seu "clima espiritual", o"seu perfil psicologico. Pois
bem. Enquanto Araraquara dá a idéia dmma senhorita perfu-
mada, cheirando a jasmim, S. Carlos tem o aspecto duma ci
dade cheia de musculos e de traços severos, uma cidade mas
culina. Não que lhes faltem jardins, com bancos à sombra
das arvores e canteiros iluminados, ã noite, pelos glo-
bos de luzes e pelas luzes dos olhares enamorados ... Mas,
o viajor que salta na ligare"da C.P. e espia" a cidade do
alto da escadaria, tem a impressão de masculinidade, de
uma cidade entregue à faina das fabricasi do comércio,das
escolas.
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"Já o seu aspecto topografico acidentado dá à ci-
dade o caracteristico de verdadeira metropo1e-mirim, como
já se disse. Os bondes,os onibus, as ruas longas e amplas
cortando a cidade em diagonais norte-sul e leste-oeste, os

.1.bairros onde se aninham as residências, as Eabr í.cas., etc.,
tudo isso confere à "cidade sor~iso" um ar de cidade-nrlro
politana. A ausencia de arborização nas ruas, a grande di~
tância entre si em que se acham os principais predios,dão
ao transeunte a compreensão concreta de que S. Carlos

..
e

uma cidade varonil. Pois, até para percorre-la a pé, pre-
cisa-se de muscu10s possantes •.• Em duas horas do dia, po
rém, S. Carlos se afemina: quando as suas alegres estudan
tes entram ou saem das escolas, e quando, nas tardes de

verao as miriades de andorinhas fazem "Loop í ngs " no
..ceu,

em torno da torre da Catedral a repicar a Ave-Maria. Fora
disso, a cidade é masculina: bondes apinhados de operarios
em transitoSS, apitos de fabricas, tudo dá à cidade um
compasso febril" ..•s6.

Nesta época, são Carlos passou portanto a ser co-
nhecida como núcleo industrial de relativa importância do

S~ara alguns, estes passaram a ser o símbolo da cidade de
São Carlos. "O Bonde das onze é o símbolo de nosso progres
SOe Não carrega granfinos. Não transporta estudantes.Mas
conduz operários. E São Carlos, sem seus operários, que
seria?" ("O Bonde das onze", Correio de São Carlos, 4/
7/1944).

s6Correio de São Carlos, São Carlos, 15/1/1939 ..
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interior, embora o poder econômico e político da capital
do Estado já tivesse penetrado a fundo no municfpio. . A
exemplo das propriedades rurais, a maior parte das pou-
cas grandes empresas industriais passaram a ser adminis-
tradas da capital, restando ã cidade um extenso rol de pe. -
quenos e médios empresários saídos das hostes imigrantis-
tas. Não há dúvida que para estes a imigração significou
uma expeii~ncia de ascensão social, pois muitos tornaram~
se prósperos, bem relacionados, reconhecidos por seus tr~
balhos e alguns até mesmo conseguiram se casar com filhas
de fazendeiros mais ou menos arruinados. No entanto, a ~~
sibilidade de atuarem como classe dominante disposta a dar
curso a transformações sociais relevantes, que extrapola~
sem o âmbito do município (tal como as elites rurais, em
alguma medida, outrora o haviam feito), não mais existia.
De um lado, tàlvez porque as coisas importantes não mais
passassem por São Carlos como nos áureos tempos, indepen-
dessem do município; de outro em razão das próprias traj~
tórias sociais e mentalidade destes empreendedores. E so-
bre tais questões que nos deteremos no próximo capítulo.
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ANEXO I
São Carlos: Relação de estabelecimentos industrais recen-

seados em 1/9/1920
NOME DA FIRMA RAMO DE PRODUTOSPROPRIETÁRIO

INDOSTRIAS TEXTEIS
-Sociedade Anônima
Companhia de Fia-
ção e Tecidos São
Carlos

Fiação e tecela-
gem de algodão

INDOSTRIAS DE COURO, DE PELE, E DE OUTROS
.MATERIAIS DUROS DO REINO ANIMAL

-Fnmci~ Benincasa
-Cortume Tijuco Pr~
to

-Cortume Ponta xi-'
ta

-Casa Pereira

Thomaz Krovitz &
Irmão
Julio Sacramento
Rocha
Manoel A.Pereira

Cortume

Cottume
/

Cortume
Malas e artigospa
ra viagem (polaI
nas e arreios) -

INDOSTRIAS DE MADEIRAS
-Serraria Usonia
-Serraria Giongo
-Serraria Santa Ro
sa

Antonio Basso
Abel Giongo
F. Ferreira & San
tiago

Serraria (j acás)
Serraria

Serraria
METALURGIA

-Casa Rogério

-Vidraria S.Carlos

Rogério Mastrofia~
cisco
Gabriel Arabe e Ci.a

fogões,caixas pa-
ra água e grades
polimento e la-
pidação de vi-
dros-espelhos

CERÂMICA
-Germano Fehr ladrilhos e pe-

dras artificiais
-Mario Constanzo
-Juliano Prado

"
"
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(•..) continuação

NOME DA FIRMA PROPRIETÁRIO RAMO DE PRODUTOS
PRODUTOS QUIMICOS PROPRIAMENTE DITOS

E PRODUTOS ANÁLOGOS
-João Ragonesi
-Lourenço Cerri

Explosivos
Águas minerais e
artificais

-Nicola Foschini
-Santa Lucia

"
Facchina, Giome-
tti e Picchi

Cola e adubos(car
ne,gelo e sabão;
torrefação de ca
fé)
Sabão
Sabão

-Daniel Giorgi
-Apollo José Nmaes & Filho
-Ernesto Raffaeli Sabão (bebidas)
-Thomaz Faga
-Rio Grande

Sabão
A.ICerri & Cia Sabão

INDOSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO
-Engenho Vitória Gabriel M .Machado Benefic iamento do

arroz (do café e
do algodão)

Domingos Pugliese ~$S ruimentícias-Amarfi
-Ettore Mantorani
-Café Martini

"

-Gublielmp Barne

Luiz Di Martini Torrefação e moagem de café (moa
gem de milho) -

Conrado Lister Torrefação e moagem de café -
Balas (licores e
biscoitos)

-Café Paulista

-Cervejaria Grazzi
ni

-Miguel Galli

Frederico Grazzi
ni Cerveja

Bebidas alcoól i-o
cas e xaropes(vi
nagres e lico=
res)
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(...) continuação

NOME DA FIRMA PROPRIETÃRIO RAMO DE PRODUTOS
INDOSTRIAS DO VESTUÃRIO E TOUCADOR

-Rainha das Flores Jeronyrno Martinez Roupas para ho-
Fernandes mens e vestidospara senhoras

-Central Murad & Behi ·Calçados
INDOSTRIAS DO MOBILIÃRIO

-João Stefanutti
-Germano Fehr
-Domingo Bissinello

.Móveis 00 madeira
" "
" de ferro

INDOSTRIAS DE EDIFICAÇÃO
-Marmorarn Sancar-
lense

Manoel Sanches Marmoraria (tijo
los e cimento) -

CONSTRUÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE
-Victoria·Cenzoní &
Irmãos

-José Benetti

-Estrela do Sul João Ragghianti

Carros e carroças
(carpintaria)
Carros e carroças
(olaria)
Carros e carroças
(carpintaria)
Arreios e arti-
gos de sellaria

-Selaria Rossi Mario Rossi

Fonte: SEADE, Relação dos estabelecimentos industriais re
cenceados em 1/9/1920.
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CAPITULO V

OS IMIGRANTES COMO EMPRESÃRIOS INDUSTRIAr~

Discorrer a respeito dos variados ramos experimen
tados pela indústria instalada'na região de São Carlos,
descrevendo a magnitude de suas empresas, seus produtos;
seus mercados, os recursos técnicos e humanos de que pu-
deram se valer, marcá-los com períodos de expansão, pros-
peridade, diversificação, liquidação ou crise em função
das conjunturas econômicas a que se expuseram - tudo isso
conta nos na verdade apenas' uma parte da história.

A outra, evidentemente, é refazer o mesmo percur-
so, porim agora sob o ponto de vista dos agentes empreen-
dedores destas novas atividades.

Ao escrever a respeito da industrialização de São
Paulo, Dean encerra o prefácio de seu livro afirmando que
"por mais adequadas que se apresentem as circunstâncias
para a industrialização, a decisão de destinar recursos a
este propósito não será tomada enquanto as percepções e i~
teresses da elite não estiverem favoravelmente empenhados"l.
Está claro que a elite de nossas preocupações é muito mais

lDean, Indu~t~~di~zdção, p. 22.
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modesta e restrita que aquela a qual Dean teve por objeto;
em alguns casos mesmo, o termo se acomoda mal aos protago
nistas. Entretanto, a perspectiva da análise é semelhante
porque busca enfocar os agentes propriamente sociais que
porão em curso as transformações ocorridas na economia.
Apresentar o aporte tributário desta tradição teórica é o
tema central deste capítulo. Dividi-os em dois tópicos em
razão do primeiro se ater basicamente a uma análise das.
origens sociais da classe empresarial sãocarlense. No tó-
pico seguinte, estes elementos servirão de suporte i dis-
cussão do comportamento e mentalidade dos industriais 10-
cais, parâmetros essenciais para a compreensao das traje-
tórias destes empresários ede seus negócios.

1. ATIVIVAVES ECONOMICAS E TRAJETORIA SOCIAL

Afirmar que o imigrante foi o protagonista princi
paI da atividade industrial estabelecida em são Carlos
evidentem~nte quer dizer muito pouco. Nosso propósito será
aqui caracterizar a emergência deste novo grupo social m~
is bem sucedido que logrou estabelecer seu proprio negócio
procurando investigar o que faziam estes antes da indfis
tria, de que raízes soci~ provinham, e de que forma con-

1

seguiam reunir trunfos que os credenciasse a exercer esta
nova atividade. Responder a tais questões significa evi-
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dentemente esclarecer as razoes desta tão nítida corres-
pondência e identidade entre um grupo social e uma ativi-
dade. Que circunstâncias teriam, de um lado e de
propiciado tal combinação?

O vigoroso crescimento urbano ocasionado pelo fim
do regime escravista provavelmente se constitui num fa-

outro,

tor explicativo essencial para esta questão. O floresci-
mento da economia assalariada que promoveu a abertura dos
latifúndios autônomos - já observamos - acabaram por in-
tensificar atividades econômicas que se estabeleceram na
cidade. A preponderância do caráter urbano destas ativida
des é o que as distingue: os imigrantes que a elas se de-
dicam nao se acomodarão exciusivamente na indústria, mas
também no comércio. Foi precisamente aí que alguns imi-
grantes puderam se deparar com os obstáculos e barreiras
mais transponíveis, do ponto de vista de suas aspirações.

Com efeito, é indiscutível que a ausência quase
completa de um quadro de paulistas nativos com um estilo
de vida urban02 oferecia a alguns imigrantes flagrantes
oportunidades. A cultura da oligarquia rural em fins do
século passado reverenciava sobretudo o latifúndio cafeei
ro ao identificar nele o substractum da riqueza nacional,
ao mesmo tempo em que tendia a desdenhar as atividades

2rbid., p , 58.
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comerciais e industriais, sobretudo aquelas manufatoras
de bens de consumo popular. E significativa a arguta obse!
vação de Buarque de Holanda3 de que os membros supérfluos
da elite rural se predispunham muito mais ao exercício de
profissões liberais do que a se'meterem pelo comércio ou
pela indústria. Além disso, não havia na época motivos re
levantes para os fazendeiros que monopolizavam a pos~ das
melhores terras disponíveis desviarem sua atenção e seus
recursos para a indústria. A percepçao de um empreendimen
to arriscado, especulativo e sujeito a tantas incertezas
discrepava da prosperidade perene usufruida pela maior
parte das famílias cafeicultoras proprietárias de terras
desde várias gerações.

Excetuando-se estes senhores proprietários de te!
ra, o restante da sociedade era composto de classes infe-
riores, em que predominavam o contingente de ex-escravos
miseráveis e marginalizados e de empregados brancos que
antes eram posseiros ou grileiros que haviam se to~ ~r
vidores da elite rural, um conjunto portanto muito pouco
afeito às novas lides urbanas que as transformações so-
ciais em Curso ensejavam. Não tinham estes imigrantes,po!
tanto, de rivalizar com nenhum outro grupo social detenror
de alguma influência ou habilidade suficiente para deslo-
cá-los das atividades comerciais e industriais.

Entretanto, fossem apenas estas as circunstâncias

3Ho1anda, p. 123.
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propícias, o ímpeto com que estabeleceram-se nestes novos
ofícios seria bem outro. Na verdade, a qua$e totalidade
dos imigrantes que se instalaram corno empreendedores na
indústria ou no comércio dispunham de outros trunfos que
os melhor habilitavam a estas ocupações.

Talvez a mais evidente destas vantagens fosse o
conhecimento de alguma habilidade profissional adquiridana
pátria de origem. A experiência e o treinamento técnico'
em determinados ofícios revelaram-se em muitas ocasiões
elementos essenciais para a montagem de uma empresa. Os
exemplos são múltiplos.

Michelle Giometti era ferreiro numa pequena cida-
de da Itália Central (região de Toscânia) e continua com
seu ofício ao estabelecer-se em são Carlos com urna oficina
de conserto de carroças.

Pietro Maffei, cuja profissão era oleiro na mesma
cidade de origem de Giometti, realizou a imigração três
anos depois de Giometti, em 1895. Antes de fixar-se em ~
Carlos porém, residiu por alguns anos em Campinas, is cus
tas de urnapequena olaria por ele montada.

Dante Ciarrocchi, proprietário de urna empresa de
porte médio produtora de ferramentas na década de quaren-
ta em São Carlos, explicou ao repórter de um.jornal local
que 'nascera'dentro do ofício exercido por sua família na
Itália há muitas geraçoes.

Do mesmo modo, Rugiero Mastrofrancisco havia
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frequentado uma escola para aprendizes de serralheiro na
Itália, em sua mocidade, e ao realizar a i~igração para o
Brasil, conseguiu montar uma pequena oficina de fabrica-
ção de grades, caixilhos, portões e outros artigos ferro-
sos, com base em seus conhecimentos outrora adquiridos.

Por muitas'vezes, o treinamento e a habilidade
técnica específica poderiam não existir, porém é comum en
contrar-se alguma origem vinculada a certa experi~ncia no·
comércio ou em profissões mais reconhecidas que melhor os
credenciasse para uma vida nova na América. ~ o caso, por
exemplo. de Abel Giongo, imigrante tirolês fabricante de
queijos que, ao deixar a Europa, era primeiro tenente de
cavalaria em Innsbruck. Por causa disso, conseguiu que um
amigo lhe concedesse uma cartade apresentação a Antonio
Prado, presidente da Companhia Paulista de Estradas de
Ferro. Anos mais tarde, Giongo se estabeleceu em São Car-
los montado uma serraria.

Embora torne-se mais difícil de detectar, é pro-
vável que alguns destes imigrantes bem sucedidos tenham
mesmo aqui chegado com um certo c~pital. A imediatez com
que algun~ deles triunfavam no desejo de exercer um ofí-
cio por conta própria foi por muitas vezes delatora de aI
guma poupança amealhada anteriormente e importada.

Outra condição que favoreceu alguns imigrantes bem
sucedidos, sobretudo aqueles que aqui chegavam durante a
segunda ou terceira década de imigração, foi a acollúDapor
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parentes já estabelecidos. Abde1nur, imigrante libanês ~
gado ao Brasil em 1914 que em 1932 consegue se estabele-
cer como co-proprietário de uma fábrica de meias, prova-
velmente usufruiu da favorabilíssima circunstância de ser
primo de Antonio Jafet, propriet~rio na época da maior
organização de confecções e de tecidos vendidos no ataca-
do em são Paulo. Do mesmo modo, Maffei realiza a imigra-
çao para o Brasil convencido pelo sucesso do seu cunhado,
Giometti.

Não havendo laço de parentesco, a solidariedade
fundada em etnia ou região de origem comuns passava a pre
va1ecer. O próprio Giometti, após ter peregrinado por vá-
rias cidades de São Paulo, resolve estabelecer-se em São
Carlos porque encontrou nesta região uma numerosa colônia
de toscanos, compatriotas seus~.

Torna-se difícil superestimar a influência destes
laços de origem comuns como elemento determinante de tra-
jetórias entre os imigrantes. Maeyama descreve inúmeros
casos em que tal fator prevalece. O fenômeno é comumente
observável 'entre quaisquer grupos: seja na fazenda de ca-
fé ou na cidade, o imigrante sempre dará preferência, na
medida do possível, ã convivência sua e de sua família en
tre co-nacionais.

~Maeyama, p. 129.

.: ~'t
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Desta coesao, é claro que beneficiaram-se também
aqueles imigrantes bem sucedidos em seus negócios. Depois
de prósperos, Facchina e Giometti, no tempo em que eram
sócios, costumavam ir buscar pessoalmente gente de confi-
ança (às vezes parentes) em suas regiões natais para em-
pregi-las em suas fibricas. Hi quem conte que pretos e mu
latos não se empregavam lá, os trabalhadores eram recruta
dos na comunidade italiana e todas as posições chaves,erarn'
preferencialmente ocupadas por parentes. Muitos imigran-
tes devem ter se valido da construção de redes de confian
ça entre compatriotas. Em sua interessantíssima anilise
da trajetória de Mattarazzo, MartinsS observa que este
usava do mesmo expediente de importar patrícios para o
trabalho em suas empresas. O próprio já citado Abdelnur,
ao chegar do Líbano, é acolhido por seu primo Jafet em
São Paulo para trabalhar cornovendedor de seus
por todo o sul do país.

artigos

~ provivel que estas conexoes com a Europa forne-
cessem outros trunfos importantes para o sucesso de al-
guns empreendimentos. Dean6 acredita que grande parte dos
imigrantes' que se tornaram industriais, o conseguiram por
usufruir de urnaposição privilegiada na estrutura do co-
mérc io impor tador. Seja porque a estes empresáriosimigrantes

SMartins.
6Dean, p. 2S e seguintes.

- 216 -



era mais fácil o relacionamento com fornecedores na Euro-
pa, seja pelo fato de conhecerem melhor as preferências
de consumo e os habitos da população, é comum que ao mes-
mo tempo em que exercessem alguma manufatura, fossem tam-
bém comerciantes - neste caso importadores- em alg~ma me-
dida.

A Casa Zambrano, por exemplo, embora como grande
loja de comércio de secos e molhados importasse grande·
parte de seus produtos (ferragens, tintas, porcelanas,lo~
ças, cristais, bebidas, etc), não deixava por isso de ta~
bêm fabricar móveis numa oficina anexa aos seus armazéns.
Facchina e Giometti, fabricantes de gelo, sorvetes, pe-
neiras, rastelos, arames, colas e adubos, eram grandes i~
portadores dos "famosos vinhos Chianti, de azeites italia-
nos, de latarias, de vidros belgas e de outras mercado-
rias,,7. Cerri, proprietário em 1915 de um estabelecimento
industrial que fabricava sabão, importava diretamente da
Itália vinhos ,azeite, queijos, conservas e outros
ros8.

gene-

. •.Giovani Apprati encarnou talvez o exemplo maIS nl
tido das conveniências usufruidas por alguns imigrantes
que agiam por várias vias como elo de ligação entre a vas
ta col6nia italiana e a Europa. Apprati é um caso a parte

70 Diário, São Carlos~ 4/11/1928.
8Camargo, Almanaeh. p. 42.
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porque conseguiu. mesmo sendo italiano, reunir sob sua
propriedade vastos tratos de terra, tornando-se grande f~
zendeiro. Como representante consular da Itália em São
Carlos, pôde dispor de uma posição privilegiada que obvia
mente muito o auxiliou. Em 1915-, era proprietário .do Ban-
co de Crédito Internacional, com sede em São Carlos e uma
agência em Araraquara. O estabelecimento era habil itado a,
entre outros serviços, enviar remessas diretas para a It~
lia, Portugal e Espanha, manter um serviço de câmbio de
moedas estrangeiras e ainda vender passagens de ida ou
volta para todos os portos da Europa. No mesmo prédio on-
de funcionava esta casa bancária, montou um armazém que.
por atacado, comercializava máquinas de costura, armas,
munições e secos e molhados importados diretamente da Itá
lia.

Por todos estes motivos, é provável que nao to-
dos, mas um determinado grupo de imigrantes. fosse o mais
talhado para o desempenho de todas estas funções de inte!
mediação entre o consumo e a produção. são precisamente
aquelas de ,origem pequeno burguesa em seus torrões natais
os que melhor se sairão no Novo Mundo, explorando as OPO!
tunidades de ascensão social que a montagem de urna loja
ou de uma pequena oficina podia lhes oferecer.

Em são Carlos, praticamente nenhum dos imigrantes
bem sucedidos no comércio ou na mdústria empregaram-se ini
cialmente como colonos. O máximo a que alguns se aproxima
ram desta condição foi como filhos de colonos. isto ..•

e,
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residiram enquanto jovens com os pais em fazendas, mas ao
atingirem uma certa idade, transferiram-se.para a cidade.
~ o caso de Antonio Basso, imigrante italiano proveniente
de Pádova, que chegou ao Brasil com seus pais em fins dos
anos noventa, no século passado ; Por volta de seus doze
anos, Antonio e sua família trabalhavam no campo como co-
lonos de uma fazenda nos arredores de São Carlos. Depois
de um certo tempo, a família conseguiu retornar à Itália,.
desiludida pelas condições de vida enfrentadas aqui no
Brasil. Antonio, então jovem, resolve também sair da fa-
zenda, mas ficar no país, mudando-se para a cidade (São
Carlos). Emprega-se numa casa de comércio local e aos po~
cos 1'fazprofissão" como contador e guarda-livros para o
comércio em geral. Foi assim que por volta de 1915, Anto-
nio, que já havia passado por casas comerciais e firmas
importantes na cidade - entre elas a Serraria Santa Rosa,
a maior de São Carlos na época, e a Companhia Telephonica
são Carlense9 - resolve associar-se a um patrício para a
montagem de uma fábrica de balaios, confeccionados com ma

-deira faqueada. Esta pequena empresa acabou por ser o ger
men de um~ serraria de porte razoável.

A maior parte dentre os bem sucedidos provinham
do meio urbano, pertenciam a famílias de classe média,

9Na edição de 3/2/1916 do "Correio de são Carlos", Antonio
Basso assina em nome do Conselho Fiscal, o Balanço e o
Demonstrativo de Lucros e Perdas desta Companhia.
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carregavam consigo alguma instrução técnica ou algum tra-
quejo no comércio, ou algum capital ou ain~a empregaram-
se junto a firmas de propriedade de parentes ou de compa-
triotas. Dean chega mesmo a se referir a tal fenômeno co-
mo importação da Europa de uma "estrutura de classes pré-
fabricada"lo. Trata-se de uma expressão um tanto forte
porque, se por um lado a estratificação social esteve de
fato sempre presente entre os imigrantes, não se pode in-
ferir daí que as posições relativas entre eles no inte-
rior da estrutura social tivessem se mantido intocáveis.
Em alguns casos, operários e empregados converteram-se,
sempre através de algum trunfo,. em pequenos negociantes.

Nos casos de Crnkovick e de Arab, o fator prepon-
derante para a montagem de suas próprias firmas foi a as-
sociação das economias de vários membros da família. Os
Crnkovick eram quatro irmãos iug6slavos que migraram para
a região de São Carlos. Trabalhavam juntos num dos primei
ros curtumes da região, pertencente a um imigrante portu-
guês de nome Julio Rocha. Em 1914, já confiantes no apre~
dizado e habilidades adquiridas, reunem suas economias p~
ra a montagem de um curtume próprio, que sobreviveu duran
te sessenta anos.

Da mesma forma, Regite Arab trabalhou por vários'

10D e a n , p. 5 9 •
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anos lado a lado com seus cunhados Gracindo e Castraldi
numa firma que produzia e comercializava vidros e espe-
lhos pertencente a um imigrante turco de sobrenome Ars~-
nio. Em 1933, os tr~s empregados de Arsênio resolvem se
demitir para montar uma vidraçaria. Não tinham qua$e ne-
nhum capital,pois hoje seus descendentes guardam ainda na
firma um pequeno contrato datado de 1933, prevendo a loc~
ção de maquinismos diversos necessários ao estabelecimen
to do ofício, pelo prazo de três anos, entre Germano Fehr,
de quem falaremos adiante e Arab, Gracindo e Castraldi.

Já Ricetti, filho de imigrantes italianos,
çou como vendedor de Emílio Romi, no tempo em que

come
este

produzia e consertava charretes, carroças e arados em San
ta Bárbara. A empresa de Romi prosperou e neste interim
Ricetti casou-se com a filha de Jorge Monteiro, propriet~
rio de fazendas nas cercanias da cidade de São Carlos. ~
provável que a nova posição social de Ricetti tenha in-
fluido em sua carreira. Em 1944, Ricetti e Romi, agora 'só
cios, resolvem montar em São Carlos uma indústria de -ma-
quinas têxteis destinada a suprir a ausência de importa-
ções deste artigo. Dois anos mais tarde, entretanto, a
sociedade foi desfeita, mas Ricetti persistiu com a empr~
sa produzindo artigos variados em metalurgia.

t~.
Por certo, outros tantos casos existiram de es-

trangeiros bem sucedidos. Entretanto, dentre estes imi-
grantes que de empregados ou operários tornaram-se pa-
trões, talvez o mais formidável tenha sido o de Carlos
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Facchina, em virtude da magnitude de sua ascensao social,
face aos poucos trunfos de que dispunha.

Os Facchina eram originários de Treviso, norte da
Itália, porém Carlos nasceu em Gênova em 1878, quando sua
famrlia tentava uma oportunidade para migrar para o Bra-
sil. Entretanto, somente conseguiram viajar quando Carlos
já tinha nove anos. Aqui chegados, Carlos começa a traba-
lhar cedo comprando verduras no Vale do Anhangabaú para
revender em outros bairros. Logo no entanto perdeu o pai,
restando-lhe a mãe e um irmão. Resolveu então procurar tr~
balho no interior. Após algum tempo de residência em Moco
ca, surge a oportunidade de vir para São Carlos através
de um emprego como vendedor ambulante de charutos de um
circo de cavalinhos que iria se apresentar nesta
Uma vez em São Carlos, conseguiu empregar-se como

cidade.
~opera-

rio numa fábrica de cadeiras de outro imigrante italiano,
Cassinelli. Enquanto trabalhava durante o dia, sua mãe fa
zia colchões que, uma vez vendidos, eram entregues por
Carlos ã noite. Desta forma, após algum tempo, comprou al
gumas máquinas de seu patrão e montou sua própria oficina
de móveis.' A partir dar, diversificou suas atividades mon
tando uma torrefação de café e uma fábrica de gelo. O ge-
lo era vendido a hospitais de todo o interior ao mesmo
tempo que propiciava a fabricação de salames~ mortadelas
e linguiças a partir de carnes resfriadas. Tudo era prod~
zido em seu armazém, porém para comercializar estes prod~
tos, Facchina os carregava por todo o interior do Estado,
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viajando de trem. Associando-se a Giometti, proprietário
de uma oficina de consertos de carroças, a$ Indústrias Fa
cchina e Giometti passariam a produzir rastelos, penei-
ras, pregos e cola. Com a mesma tecnologia com que produ-
ziam cola, passaram a fabricar adubo de origem org~nica a
partir de ossadas provenientes de todo o Estado. Em 1928,
Facchina e Giometti, proprietários de amplas unidades fa-
bris em São Carlos, resolvem se separar. Facchina retém
as fábricas de cola e de adubos, enquanto Giometti perma-
nece com o ramo metalúrgico. Facchina tornou-se muito p.ros
pero pois processava uma matéria-prima praticamente de cus
to nulo, as ossadas que recolhia em todo o interior. Além
disso, em 1930, enquanto os fazendeiros de café queimavam
os excedentes de seu produto, Facchina aproveitava estas
cinzas para processar o adubo. Maeyama não deixou de no-
tar o simbolismo de tal situação: neste caso, em 1930, os
bens sucedidos negócios dos imigrantes nasciam das cinzas
dos mal sucedidos negócios dos fazendeiros.

A circunstância de Facchina ter se empregado num
circo para chegar a São Carlos sugere a saga daqueles que,
desprovidGs de toda fortuna, buscavam a qualquer custo a
sorte numa cidade grande. O episódio é significativo por-
que Facchina encarnou com sua trajetória o mito daqueles
que, "vindo s lá de baixo ';no dizer popular, . tornaram- se
prósperos em seus empreendimentos, legitimando desta for-
ma os discursos interessados em realçar a existência de
um grande número de oportunidades ao alcance de todos os
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imigrantes. Via de regra, trabalhar com insano afinco
o elemento principal destas receitas.

-e

n interessante observar que os imigrantes vindos
para a lavoura do cafi compartilhavam da ideologia do eu-
ropeu camponês livre: trabalhar sua própria terra,' tirar

I~
dela o sustento de sua família e alcançar algum dinheiro
pela venda de uma parte da produção - era este, ao menos
num primeiro momento, o hleal a ser perseguido. Aqueles que
se estabeleceram nas cidades imigraram da mesma forma
com um tipo semelhante de aspirações. "Os imigrantes de
origem urbana, em geral, não pretendiam repetir na nova
terra suas experiências amargas como proletários nas cida
des europiias que com a rápida urbanização e industriali-
zação não ofereciam condições adequadas de sobrevivência.
Sua vida como operários dificilmente deixava saudades"ll.
O que tinham em mente era então, muito provavelmente, li-
vrarem-se da condição de proletários, montando um negócio
próprio.

Para isso, revelaram-se detentores de um apurado
senso de oportunismo que lhes abreviou os empecilhos pa-
ra a ascen~ão social. Muitos deles perceberam, por exem-
plo, que uma colocação estável como funcionário da Compa-
nhia Paulista de Estradas de Ferro poderia lhes assegurar
uma fonte segura de rendimentos que lhes abrisse o cami-
nho para no futuro tornarem-se empresários.

l~chorer Petrone, p. 56.
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Já nos referimos a Giongo, que conseguiu ser re-
comendado por carta de um amigo a Antonio Prado. De posse
desta, Giongo pessoalmente se apresentou na mansão OOS Prà
do, situada na Avenida Paulista. Este o recebeu, envian-
do-o a Jundiaí, ã procura de João Monlevade, então.inspe-
tor geral da Companhia. Estavam tecidas as relações que
fizeram de Abel Giongo empreiteiro construtor da Paulista.
Os empre{teiros eram responsáveis pela construção de ar-
mazéns e estações e se utilizavam da subcontratação de
turmas de mão-de-obra. Nesse processo, Bruno e Sêtlioo,seus
irmãos, acabaram também sendo empregados como mestres de
obra. Giongo trabalhou em várias cidades na construção dos
edifícios da ferrovia (oficinas, estações, armazéns, gal-

"pões, etc), chegando inclusive a erguer uma capela na cha
cara Dona Veridiana, local de descanso da fam~lia Prado,
próximo ã capital. Em fins do século passado, ao erigirem
a estação de São Carlos, Giongo e outro empreiteiro, Vi-
cente Cesta, resolveram se estabelecer na cidade adquiri~
do uma pequena oficina de serração defronte ã estação. E~
bora desligado da Companhia Paulista, Giongo sabia usu-
fruir de s~as relações com seus antigos colegas de traba
lho. Era comum que empreiteiros que haviam trabalhado com
ele viessem buscar madeira em sua serraria em ~ão Carlos.

Matheus Fazzari, outro imigrante italiano chegado
ao Brasil em 1901, começou a trabalhar como colono em al-
gumas fazendas daregião. No entanto, logo conseguiu em
pregar-se também na ferrovia, como ajudante e aí permanece
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por um bom tempo. ~ provável que graças a isso tenha con-
seguido realizar alguma poupança suficient~ para em 1915

estabelecer-se com um armaz~m de secos e molhados na cida
de. Em 1931, procurado por Von Gal, imigrante alemão que
já havia trabalhado no ramo14

, associa-se a este p~ra fun
dar uma loja de comircio de couros que depois se transfor
ma em curtume at~ hoje em funcionamento.

Não há dúvida que a ferrovia tenha proporcionado a
muitos destes futuros pequenos empresários oportunidades
não só monetárias mas de relacionamento social important~
para a constituição de um neg6cio. O mais bem sucedido de
todos estes que permaneceram por algum tempo com algum
vínculo com a Companhia Paulista foi ummigrante suiço,
nascido em 1865 que aqui chegou com vinte anos, de nome
Germano Fehr. No final do siculo passado, depois de em-
preitar obras de construçãa civil em várias cidades do Es
tado, Fehr era responsável por um número grande de edifi-
cações na própria São Carlos: residências, col~gios, esco
las, igrejas, fábricas e represas. Conseguiu com~so tor-
nar-se um capitalista que diversificou seus interesses em
variadas atividades. Emprestou dinheiro em 1908 para a

l~on Gal era filho de colonos e trabalhava como faxineiro
de uma casa de comê rcio de couro s pertencente s a Hugo Dom
feld (Casa Hugo), outro imigrante. Entretanto, casou-secom a filha deste, ascendendo social e economicamente a-
través do matrimônio. Em 1931, desentendeu-se com o so-
gro e então procurou Fazzari para uma sociedade.

- 226 -



~recem instalada Companhia Paulista de Eletricidade, res-
ponsável pela operação do serviço de luz na cidade. No en
tanto, sua primeira experiência como industrial propriamen
te dita não foi bem sucedida: em 1911, juntamente com ou-

tros empresários, fundou a Companhia Fiação e Tecidos San
ta Madalena, a primeira indGstria têxtil de são Carlos.
Cinco anos depois, esta empresa, ao abrir falência, sena
adquirid~ por um grupo empresarial gafic~o que a denominou
Companhia Fiação e Tecidos São Carlos. No mesmo ano em
que a fábrica Madalena iniciava suas operaçoes. Fehr mon-
tou uma outra produtora de ladrilhos e artigos de canta
ria. No ano seguinte, em 1912, estabeleceu-se como produ-
tor de m6veis e foi ai muito bem sucedido pois por muito
tempo supriu com seus artigos todo o interior do Estadore
são Paulo.

Foi precisamente desta fábrica de m6veis que sur
giu o mais arrojado empreendimento de Germano Fehr. Em
1925, convenceu seu cunhado (em primeiras nfipcias) Fritz
Johannsen a realizar uma viagem a Alemanha com a final ida
de de estudar o processo da fabricação do lápis. Johann-
sen, habilidoso mecânico dinamarquês empregado na fábrica
de m6veis de Fehr, visitou várias empresas produtoras de
lápis em seu pais de origem, desenhou as principais máqui
nas e conseguiu reproduzi-las aqui em São Carlos. Em 1926,
entra em operaçao a primeira fábrica produtora de lápis
de toda a América Latina, empregando aproximadamente 60
operários. Quatro anos mais tarde, em virtude da Johann
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Faber (a maior exportadora mundial de lápis, na época)
ameaçar instalar uma fábrica aqui, Fehr e seus sócios abrem
mão do controle acionário da empresa e se associam ã em~
presa alemã.

As iniciativas de Fehr como comerciante e .indus-
trial não terminaram por aí. Foi proprietário da - .agencla
comercializadora de veículos Ford em São Carlos. Em 1937,
retorna ao setor têxtil investindo numa grande fiação e
tecelagem de algodão que empregava em 1945~ quasse 400
operários. Para alimentar esta indústria, comprou numero
sas máquinas para o benefício do algodão. Em 1942, um ano
antes de sua morte, ainda fundou com seus filhos uma in-
dústria de fiação de seda. Em virtude do pioneirismo e da
diversidade com que presidiu seus negócios, Fehr foi cog-
nominado postumamente pelos empresários locais "o p~onei-
ro da indústria em São Carlos".

Cabem ainda alguns reparos no que se refere a ou-
tros empresários mais recentemente instalados em São Car-
los. ~ comum que se confunda, por exemplo, tomando-os pe-
la mesma origem dos já descritos, os empresários que ins-
talaram no início da década de cinquenta a fábrica de con
servas alimentícias Hero e a fábrica de Tapetes são Car-
los. A confusão se estabelece tanto em virtude destes em-
preendedores serem estrangeiros, co~o pelo fato destas e~
presas serem consideradas de capital nacional. No entanto,
as semelhanças param aí. Além destas duas empresas terem
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sido fundadas em 1951, numa época mais adiantada em rela
ção as aquelas instaladas por imigrantes, fi origem social
de seus proprietários é totalmente distinta.

Schnyder, por exemplo, chegou ao Brasil em 1933c~
mo engenheiro contratado para trabalhar numa empresa cons-
trutora de estruturas metálicas em São Paulo. Após ser
proprietário de um pequeno sítio próximo ã capital, conse
gue em 1943,adquirir uma fazenda no município de São Car-
los. Oito anos depois, interessa-se por industrializar os
produtos agrícolas que cultivava em sua propriedade. Para
tanto, entra em contato em sua terra natal (Suiça) com a
Hero, uma empresa do setor fundada no começo do século,
que lhe fornece assistência tecnológica para a instalação
de sua empresa no Brasil. Apesar dos vínculos tecnológi-
cos e do nome tomado de empréstimo, Schnyder conseguru ma~
ter integralmente o controle acionário de sua empresa.

No caso da fábrica de tapetes, ~ligações com o
exterior são da mesma forma evidentes, embora aí também
não se trate de uma empresa multinacional. A família Ro-
seI, desde fins do século XIX, dedicava-se ã fabricação
de tapetes na região da Thuríngia, Alemanha. Contavam ao
todo com três plantas industriais: duas na Alemanha e
uma na Suiça. No entanto, ao final da década de quarenta,
um dos ramos da família resolveu migrar para a América do
Sul, em virtude da haverem perdido, durante o conflito mun
dial desta década, uma unidade fabril localizada em
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territ6rio da Alemanha Oriental. Desta forma, Otto RaseI
e seu irmão, ap6s percorrerem várias regiões, resolvem
montar em São Carlos um novo estabelecimento fabril. ~
claro que para tal aproveitaram-se amplamente da experi~~
cia anterior e dos contatos com seus parentes industriais
da Europal3

•

Pouco portanto existe de comum em termos de ori-
gem social entre os casos destes dois empresários, e os
imigrantes vindos durante o auge da economia cafeeira,que
se tornaram empreendedores no comércio ou na indústria.

Pode-se dizer destes últimos que constituiram uma
espécie de matriz social básica da quase totalidade da fu
tura camada empresarial local. Quem abre hoje a seçao
das páginas amarelas do catálogo telef6nico da cidade se
surpreende com a maciça presença de pequenos e médios em-
presários, todos portadores de sobrenomes europeus (em
sua maior parte, italianos) e des~endentes diretos daque-
les imigrantes que conseguiram se estabelecer com seus
pr6prios negócios. Acredito que neste universo, as traje-
tórias sociais são quase que id~nticas e muito pouco in-
fluenciadas por determinantes distintos daqueles assinal~
dos: de um lado, a aus~ncia no interior da estrutura so-
cial de grupos concorrentes dos imigrantes para estas ati
vidades; de outro, a origem pequeno burguesa que, em boa

13Deutsch Brasilianische Industrie-und Handelskammern,p.37.
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medida. os dotou de trunfos especificos importantes para
o sucesso de seus estabelecimentos.

O tópico seguinte. que de certo modo alcança o
ponto terminal do perído em estudo. procura explorar os
limites da industrialização levada a cabo por estes imi-
grantes e seus herdeiros. Subjaz implícita ao argumento
a hipótese de que estes limites devem ser buscados na
maior parte das vezes nas defici~ncias da açao empresa-
rial de seus agentes. provocadas pela mentalidade destes
e. em última análise. por suas trajetórias.

2. AÇÃO E MENTALIVAVE EMPRESARIAIS

O prop6sito deste t6pic~ será o de completar o es
boço das formas particulares com que as empresas capitan~
das pelos imigrantes se estruturaram. De certo modo. já
nos detivemos anteriormente sobre as condições econômicas
e sociais que balizaram esta ação empresarial. seja anali
sando as demandas surgidas no período cafeeiro pelo lado
da economia, seja enfocando as oportunidades e trunfos p~
ra ascensão social reclamados pelos imigrantes. ou me-
lhor. por um grupo específico entre estes. Desta forma, a
par da análise de corno.no interior de um município de
economia predominantemente rural surgem aspirações. moti-
vos e tipos de ação capazes de dinamizar a sociedade
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tradicional, nosso intuito será aqui o de precisar o modo
de empreender e a ideologia dó empreendedor porque elas
"realizam e exprimem a produção, a distribuição e a acumti
lação, tal como são tornadas possíveis num dado
do desenvolvimento social"l".

momento

Nosso tema se prende ã percepçao de como se cris-
taliza um conjunto orgânico e coerente de atitudes e prá-
ticas administrativas em empresas que apresentam determi-
nadas características comuns. "Em qualquer lugar onde nas
ça uma empresa, uns poucos mandam e muitos obedecem. .Os
poucos, entretanto, raramente foram bem sucedidos comaruUm
do sem uma justificativa maior ,mesmo quando renunciam -a
ideologia; e os muitos raramente são tão dóceis a ponto de
não ITovocarem tais just ificativas" 1 s. Numa sociedade capi
ta1ista,'a parte os sempre presente chamamentos ideológi-
cos, a autoridade no interior das empresas é fundada so-
bre o controle da propriedade. Em nosso caso, é possível
ir-se um pouco mais além, pois via de regra este controle
da propriedade se restringe a grupos familiares. Isto siK
nifica que além das decisões fundamentais quanto a novos
investimentos, os membros da família dos proprietáriQsde~
tas empresas, que poderíamos chamar de clinicas, exercem
intensa atividade administrativa. Torna-se desnecessário

l"Cardoso, pp. 45, 46.
lSBendixt p , 1.
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pois, extrair dentre as empresas sãocarlenses surgidas
durante a primeira metade deste século, aq~elas que enve-
redaram pelo controle familiar: todas de um certo modo o
fizeram.

A explicação mais evidente para este fenômeno tão
amplamente verificável repousa sobre as contingências his
t6rico-sociais desfrutadas pelos imigrantes. Com efeito,
incorporar no neg6cio o trabalho familiar se constituia
num expediente administrativo de plena confiança e lealda
de do ponto de vista do imigrante desejoso de tornar-~ne
gociante. A esposa, os filhos ou mesmo em alguns casos p~
rentes exteriores ao primeiro círéulo familiar via de re-
gra representavam um elemento de estabilidade inicial a
partir do qual o imigrante buscava lastrear 'sua empresa.

e ilustrativo a esse respeito, por exemplo, a im-
portância que as mulheres (esposas e mães) assumiram nes-
ta tarefa. Vários depoiment~·recolhidos ratificaram por
exemplo, o ponto de vista de que a esposa de Giometti era
a pessoa em sua firma que mais detinha o controle . sobre
tudo o que se passava na empresa. ~ possível que algo se-
melhante tivesse ocorrido com Francisco Ferreira, um imi-
grante português fundador da Serraria Santa Rosa, uma das
maiores do interior paulista. Conta-se que nos prim6rdios
da serraria, mesmo a rudez da atividade não 'impedia que
grande parte do trabalho fosse realizado por Dona Rosa,
sua esposa que cedeu seu no~e ao estabelecimentb. A mãe
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de Facchina em muito o auxiliou produzindo ela mesma col
ch5es em seu domicilio. Mas diz-se que certamente foram a
diligência e o dinamismo de sua mulher os principais res
ponsáveis por seu sucesso. Ao que tudo indica, Facchina
parece ter reconhecido a valorosa contribuição de sua es-
posa, pois em 1927, quando esta faleceu, encomendou a um
renomado escultor na Itália a confecção de um monumento
composto de várias estátuas em tamanho natural em bronze
e mármore de Carrara para o túmulo da extinta. Muito su-
gestivo é o esforço do escultor em interpretar fielmente
as recomendações de Facchina para o tema da sepultura: "I
Bozzetti in gesso per un monumento alli memoria di D. Ade
le Facchina da collocarsi nel cimitero di Sao Carlos
dei quali presento n9 4 fotografie, sono ispirati unicamen
te aI concetto della glorificazione dell'Estinta che,
nella vita terrena. lasciõ profonde traccie della su non
comune attivitá e intelligenza, nel campo dell'Industria.
deI Lavoro, deI Commercio e dell'Agricol'tura,,16.

E compreensível pois que estas figuras fossem co-
nhecidas popularmente por matronas, um termo emprestado
dos antigos romanos designativo de mulher madura e corpu-
lenta. Para tal certamente contribuiu o fato dos imigran-
tes terem muitas vezes desenvolvido seus negócios no mes-
mo local onde residiam. Esta regra é na maioria das vezes

16Carlos Facchina, correspondência pessoal.
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observada, seja no com~rcio ou na ind~stria. Sendo o lar
anexo ao trabalho, pôde a mulher melhor desempenhar suas
funções de elemento estabilizador e conservador dos negi
cios, sem abdicar de seu papel de grande custódio da tra
dição doméstica.

Tais circunstâncias de engajamento familiar nos
negócios são sem d~vida importantes para a compreensão da
pratica e do discurso dos imigrantes e de seus descenden
tes, tão valorativos do trabalho e da poupança como ele-
mentos essenciais para o alcance da prosperidade. Este
esforço comum a ser empreendido pelos membros da família
era visto como algo absolutamente natural, a ponto do
termo "sócio" ser utilizado apenas para pessoas exterio-
res ao círculo familiar. Facchina, que teve a ajuda de
todos os seus filhos na reorganização de suas ind~strias,
costumava frisar que em toda sua vida, só teve um .. .un1CO

sócio, Giometti. Este, por sua vez, montou uma verdadei-
ra indústria de parentela incorporando atrav~s de laços
matrimoniais duas outras famílias para compor seu clã17.
"C ... ) um dos efeitos decisivos da supremacia incontestá
vel, absorvente, do núcleo familiar - a esfera, por exce
lência dos chamados "contatos primários", dos laços de
sangue e de coração - está em que as relações que se

17Vide Maeyama, p. 132, Diagrama 7.
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criam na vida dom~stica sempre forneceram o modelo obriga
tório de qualquer composição social entre pÓS"18. Como di
zê-Io melhor?

Residir no mesmo local onde se trabalha é, no en-
tanto, sintoma de outro atributo da mentalidade d05 empr~
sários imigrantes bem mais importante. Refiro-me aos ex-
cessos de controle pessoal e direto e ã difícil delegação
de autoridade normalmente presentes nestas empresas. Cui-
dar de tudo, desde decisões cruciais para a firma até os
mais ínfimos detalhes do cotidiano da empresa, tudo ~ as-
sunto e motivo para uma cerrada supervisão sob os "olha
res do dono" ou de seu representante do interior do cír-
culo familiar.

Deste ponto de vista, é também perfeitamente com-
preensível que os postos chaves da estrutura hierárquica
da empresa sejam ocupados por elementos pertencentes ou
relacionados ã família. Além das instituições da proprie-
dade e da herança lhes acenar quase que naturalmente com
este direito, incide tamb~m aí a preferência dos imigran-
tes em recrutar pessoas que se notabilizaram muito mais
por sua confiança do que por seus m~ritos técnicos. E pro
vável que nesta sutil porém srb stantiva diferença entre le-
aldade e capacidade repouse grande parte dos infprtúnios

18Holanda, p . 106.
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experimentados por estas firmas. De fato ter a testa de
um empreendimento alguém que por sua confiança, leakmde e
dedicação tenda a valorizar a rotina e a tradição como pr~
ticas empresariais é uma situação no mínimo delicada, por
que ela dificulta o entendimento da firma via uma concep-
çao técnico-racional do trabalho e do mercado onde ela
insere. Obstaculizada esta percepção, tornam-se poucos os
mecanismos disponrveis ao administrador para o aprimornme~
to de sua empresa e o que mais lhe resta é a valorização
de seu zelo e de seu trabalho em todos os sentidos.

Os exemplos são tantos, que talvez valha a pena
referir-se somente a um dos mais gritantes entre eles. Ivo
Giongo, hoje octogenário, ainda que como filho de imigran
tes tenha herdado do seu pai seu negócio, parece represen
tar a síntese mais perfeita desta faceta da mentalidadeem
presarial. Trabalhando desde 1920 em sua firma, Giongo or
gulha-se de cotidianamente, ser o primeiro a chegar e o
último a sair da empresa19• A depreender-se de suas decla
raçoes, sua percepçao a respeito de como ter sucesso com
seu negócio parece se correlacionar diretamente com a mns

tância do "esforço físico dispendido com as operaçoes de
serraria. "Nunca viajei em minha vida, somente para com-
prar madeira no sul do país e trazê-la para São Carlos.
Ia de caminhão. Viajar em férias fui apenas uma única vez

t~e acordo com o depoimento de um neto de Facchina, seu
avô também se orgulhava do mesmo.
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para o Rio de Janeiro; foi quando casei, em lua de me1(•..)".
Preocupado em enaltecer sua lida diiria,~firma: "Sem-
pre fazia por do'í s, todas as màqu í.na s já operei. Tudo o
que era difícil era comigo; o que eu gostava mais da ser-
raria era de descarregar toras ...".

o comportamento de Giongo nada mais faz do que
trazer para o primeiro plano sua trajetória pessoal ou a
de seus antepassados (pela rotina e tradição), que foi a
de acumular algum capital através de um trabalho vigilan-
te e cotidiano, para cuja continuidade torna-se imprescí~
dÍvel a presença física do empresário imigrante nao ape-
nas na empresa, mas sobretudo onde esta é mais palpável
e concreta, na produção.

Tal circunstância, aliada ao porte modesto das
firmas e ã trajetória do empresário impõe um estilo de
gestão que se define por contatos e relações extremamente

to

pessoais e emocionais, que acaba por inviabilizar a admi-
,nistração entendida como controle formal dos processosque
ocorrem na empresa. ~ ilustrativa desta capacidade de fa-
zer da fábrica uma família, a postura mantida na relação
estreita com os operirios. Fehr levava o abono de Natal
pessoalmente na casa de seus operários, Censoni promovia
piqueniques coletivos com seus empregados e os descenden-
tes de Zoppellari ainda hoje se gabam de tais vínculos:
"São poucos e conheço a vida de cada um deles. Bebemos ju!!.
tos, eu me meto na vida deles, eles na minha e até tro-
camas alguns palavrões. Quando ficam doentes, minha mae
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cuida deles todos".

e provivel que muita demagogia corresse por de~
tris de tais atitudes. Pehr, por exemplo, não deveria ser
assim tão benquisto por seus operirios, a julgar pelos
acontecimentos que envolveram um monumento em sua lembran
ça encomendado por amigos e parentes e doado à prefeitura
para que o colocasse em praça pública, ao lado da herma
de Jesuino de Arruda, um dos fundadores da cidade. "A po-
pulação sancarlense, respeitando embora a intenção dos pa
rentes e amigos do Sr.Germano Pehr, não concordou com o
ato da prefeitura. Não lhe parece que devam ser colocados
no mesmo plano o fundador da cidade e um industrial que
exerceu durante muitos anos atividades honestas e dignas,
mas nao se distinguiu por atos de grande benemerência que
o equiparassem a Jesuino de Arruda ou aos homens que se
consagraram ao bem público, criindo e desenvolvendo São
Carlos como seus dirigentes ou como seus elementos de vi-

2 oda e progresso".

Embora o monumento do pioneiro da indústria san-
carlense tenha permanecido em praça pública, na época"hou
ve protestos. Ao que nos informam, foi preciso que força
armada guardasse o monumento, para não~r arrancado pelo
povo. Outras providências estão sendo dadas junto às auto
ridades superiores do Estado, inclusive représentações que
contam centenas de assinaturas,,2o.

20Polha da Manhã, São Paulo, 29/2/1944, seção "do interior".
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No entanto, em alguns casos o clima que presidia
as relações entre empregados e patrões dev.e ter sobrepuja
do o velho paternalismo comumente utilizado com fins mani
pulativos para explicar-se, ao que parece, pelas próprias
condições em que este empresário sempre se encontrou. As
inseguranças e precárias condições de seu pequeno .•nego-
cio provavelmente em nada contribuiram para forjar em sua
consciência uma postura especifica e '.distintada de seus
operários, isto é, uma postura especifica de ser dono. Tem-
se a impressão de que o empresário esteve permanentemente
com "um pé no proletariado" e que isso o torna íntimo de
seus subordinados. Esta aproximação por sua vez deve ter
reforçado a obsessão de alguns empresários imigrantes pe-
lo trabalho manual, concreto e produtivo, já aludida.

o filho de um imigrante fundador de indústria de
porte razoável em São Carlos, que preferiu não ser identi
ficado, confidenciou-me que nos primórdios da empresa fo-
ra difícil convencer seu pai a contratar operários, pois
este desconfiava da qualidade dos serviços executados por
outrem. "Quem quer, faz; não manda" era seu lema. Na épo-
ca em que-Getúlio Vargas promulgou a Lei de Acidentes de
Trabalho obrigando as empresas a depositarem um seguro,
Basso, que em sua firma cuidava de tudo ~ desde carregar
caminhão até a contabilidade - costumava replicar: "o
único acidentado aqui sou eu", e exibia orgulhoso a falta
de um dedo perdido numa serra elétrica.
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A valorização de id~ias primirias carregadas' de
forte conteúdo emocional, o apego a formas.tradicio~ de.
conviv~ncia, a informalização de contatos e regras - en~
fim, esta visão tradicionalista e pouco empresarial da
firma se estende da mesma maneira para as percepções (ou
a falta delas) que o empresário tem do mercado e de suas
transformações. Cornoa maior parte destas empresas eram,
pelo menos no início, de porte modesto, produziam para o
mercado local ou regional e atuavam em ramos e numa ~poca
de predomínio do capitalismo concorrencial, um padrão tr~
dicional de gestão empresarial deveria ser, pelo menos em
tese, menos problemitico. E perfeitamente possível, aliás,
coexistirem lado a lado altos lucros e um padrão tradicio
nal de gestão. Basta para isso que as condições para a
realização dos lucros, (que ~ o fundamental, pois disso
depende o ~xito empresarial) não se vejam ameaçadas pelo
tradicionalismo de t~cnicas, rotinas e práticas administr~
tivas. Em certa medida, as conjunturas de substituição de
importações e o fornecimento a um mercado local ou no má-
ximo regional tornaram isso possível durante um certo
período.

No entanto, ã medida em que os mecanismos de dis-
puta de mercado se tornaram mais acirrados, redefininfu as
condições para a realização do lucro, ~ provável que os
empresários imigrantes tivessem enfrentado maiores difi-
culdades com seus negócios. Em particular, ~ sempre opor-
tuno investigar a respeito da noção de concorr~ncia, isto
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é, de seu significado para o empresário. ~ ilustrativo a
esse respeito o caso de um imigrante italiano que iniciou
a fabricar móveis no início do século. Indagado a respei~
to dos motivos que determinaram o grande crescimento de
outro fabricante contemporâneo aos primórdios de sua ofi-
cina, nosso imigrante costumava argumentar que a explica-
çao do sucesso para esta outra firma era a especialização:
" Fulano ~e especializou completamente, só produz esta~
tes e nada mais. Além disso, é tudo automático." E conti-
nuava, raciocinando porque não fizera o mesmo "- Não gos-
to de forçar a venda. Quando tem muita empresa no mesmo
negócio, o melhor é mudar de ramo. Para mim, é mais fácil
não enfrentar a concorrência. Sei que posso produzir qua!
quer coisa". A explicação é endossada até hoje pelos her-
deiros que estão a frente da empresa (que, por sinal, trans
formaram- na em serraria e depois· em loja de vendas de ma--
terial para construção).

o desleixo que valoriza a rotina e nao a razao
abstrata, a preferência por agir através de experiências
sucessivas, pouco coordenadas entre si e desobedientes a
qualquer plano, denunciam a postura de quem ignora uma
série de especificidades de um mercado mais maduro e de-
senvolvido: rigidez tecnológica, economias de escala, de-
finição estrita dos produtos a serem fabricádos, planej~
mento da produção seriada, rotinas administrativas já im-
plantadas, etc, todos estes atributos e outros mais estão
ausentes das preocupações deste tipo de empresário.
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Outras transformações relevantes que a produção~
massa e o controle oligopolístico do merca~o provocaram
na organização das unidades econômicas da mesma forma aca
baram por reclamar uma postura administrativa distinta que
poucos empresirios imigrantes tiveram possibilida~es ou
condições de~similar. O aguçamento da concorrência desf~
rido por outras empresas de maior porte e que se utiliza-
vam de técnicas mais modernas de gestão redefiniu os pro-
blemas dos dirigentes de empresa, posicionando-os muito
mais na intersecção organização-demais instituições. Aos
poucos, "ultrapassar o ângulo de visão que a empresa iso-
lada permite (constitui-se num) imperativo para garantir
o êxito da própria empresa"21. Este sobrepasso é exigido,
por exemplo, ao se reconhecer uma maior necessidade de
intermediação do capital financeiro, de ciência da tecno-
logia disponível, de conhecimento acerca do modo como op~
ram os concorrentes, etc. E aí se encaixa a questão: com
tal tipo de trajetória e mentalidade, quantos destes em-
presários imigra.ntes tiveram tais percepções? Uma postura
diferente é extremamente difícil de ser assumida por a1-

-guem que, ao se postar internamente a empresa para enxer-
gar tudo, obviamente nada vê.

~ provável por exemplo que muitas das oportunida-
des de crescimento destas pequenas e médias -empresas te-
nham esbarrado nos estreitos limites impostos pelo controle

21Cardoso, p. 42.
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pessoal e direto do imigrante sobre seu negócio. O ferre-
nho apego ã noção de "propriedade" deve ter também aí in-o
f1uenciado no mesmo sentido de dificultar a abertura do
capiaI das empresas, ficando como alternativa Gnica a
expansão, o tradicional mecanismos de reinversão d~ 1u-

cros.

~ notável, a esse respeito, a enorme dificuldade
que os empresários imigrantes enfrentaram ao terem
conviver corno sócios de urnaGnica empresa. Giongo,

que
por

-exemplo, desentendeu-se com Fehr no tempo em que eram so-
cios na serraria porque Fehr, ao empreitar construções,
preferia comprar madeira em outro estabelecimento. Va-
riam-se os motivos e outros tantos desfizeram sociedade
graças a desavenças não resolvidas. O caso de Remai1i, en
tretanto é muito elucidativo da verdadeira causa de tan-
tas intrigas. Remai1i, imigrante libanês chegado ao Bra-
sil em 1926, começou a trabalhar mascateando pelas fazen-
das do interior paulista vendendo sabonetes, perfumes, t~
cidos baratos e outros artigos de consumo popular. Alguns
anos depois, como a fiscalização do governo tornasse seu
negócio pouco lucrativo, pelo volume crescente de mercad~
rias apreendidas, Remai1i resolve empregar-se cornotintu-
teiro na Tecelagem Ypiranga Assad, ligada ao grupo Jafet,
em São Paulo. Em 1943, depois de acumular experiência tra
ba1hando em vários departamentos da empresa, consegue che
gar ao posto de gerente de fábrica. Entretanto, segundo
seu depoimento, sofria de abalos nervosos que lhes aconse
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lhavam descanso e mudança para o interior, para uma cida-
de de clima ameno. Através de amigos, conheceu então ~1i-
guel Abdelnur, também libanês e proprietário de uma tece':'
lagem em São Carlos. O negócio de Abdelnur ia mal e Remai
li, apostando em sua experiência anterior, ofereceu-se co
mo comprador da tecelagem. No entanto, Abdelnur recusou a
venda, porém propôs uma sociedade equitativa. Aí então,
Remaili impôs suas condições: - "Por causa da doença, não
posso ser contrariado. Tudo deve ficar sob minha ordem.
Se eu notar um fio de cabelo fora do lugar que eu quiz, ..
a sociedade está desfeita". Abdelnur, com poucos trunfos
graças ao insucesso de sua empresa, aceitou. Dois anos de
pois, a sociedade foi desfeita: "o povo só falava no Re-
maili, que o Abdelnur não era de nada, não mandava nada".
Este não resiste e sai para montar outra tecelagem.

O caso de Remaili ilustra a repulsa a qualquer pr~
tica que ponha em risco o poder de decisão destes empres~
rios. Em muitos casos, o preço dessa dificuldade na asso-
ciação de capitais teve de~r pago com a diminuição das
oportunidades de crescimento das empresas.

Outra circunstância extremamente esclarecedora da
mentalidade do empresário e que, por ser uma etapa decisi
va, força a manifestação de atitudes que antes achavam-se
incorporadas implicitamente na cond~ta empresarial, mas
que agora devem se explicitar, são as profundas crises de
sucessão por que passa este tipo de empresa. Num certo
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sentido, aquilo que ocorre entre sócios, o mesmo se veri-
fica entre parentes. As perspectivas de ampliação e diver.
sificação do negóciu via de regra se viram frustadas pe-
las constantes brigas familiares. Antonio Basso, por
exemplo, após tentar convencer filhos e cunhados a insta-
larem uma fábrica de móveis anexa à serraria que possuia,
acabou desistindo: "Não vou iniciar um negócio já com de-
sarmonia". Os três filhos homens de Zoppellari, que an-
tes da morte de seu pai trabalhavam juntos na empresa, f~
ram cada um deles trabalhar por conta própria, montan-
do suas próprias firmas, todas no mesmo ramo que a empre~
sa original. A explicação pará tal situação, adiantada
por um deles é que "cada um tinha o seu modo próprio de
trabalhar". n provável portanto que a unidade familiar no
negócio somente fosse sustentada com o objetivo de nao
frustar a expectativa, muito comum entre os empresários
imigrantes, de ver sua família continuando a empreender
coesa a obra iniciada por seu patriarca.

Entretanto, além desta indisposição natural ao con
vivio entre sócios ou parentes, um outro elemento vem com
plicar oS.casos de sucessão. Trata-se do fato de muitasve
zes a empresa em questão não ter porte para incorporar o
emprego de todos os descendentes do fundador. Neste caso,
a disputa sucess6ria toma feições mais renhidas, como no
caso de um dos filhos de um próspero imigrante português,
que ao sentir-se injustiçado pela partilha dos negócios
de seu pai há pouco falecido, num ato de desespero atirou
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e esfaqueou a lipide de sua sepultura, ap6s a missa de s~
timo dia. Em virios outros casos, a impossibilidade de
abrigar filhos e parentes num mesmo neg6cio iniciado pelo
patriarca acabou por gerar desavenças entre os reclaman-
teso

Em alguns casos, quando a empresa consegue sobre-
viver a tantas atribulações. o papel dos elementos perten
centes à segunda geração de empresirios é fundamental pa-
ra a implementação de padrões de gestão mais moder~os,nos
casos em que estes apresentem uma maior cultura ou forma-
çao acadêmica, participação política ou alguma experiên-
cia de vida extra-industrial. Corroborando o exposto,.
curioso observar que nestes casos a divisão do trabalho
estabelecida na direção destas empresas quase sempre rel~
ga ao patriarca funções técnicas mais estreitamente vincu
ladas ã produção propriamente dita, ao passo em que os
membros mais jovens do clã, sepreparados para tal, assu-
mem preferencialmente funções de gerência comercial e fi-
nanceira. De qualquer forma. a transição para um tipo de
gestão menos tradicional ~ fruto de pressões externas im-
postas pela concorrência de outras empresas e também. num
procesio que transcende o circuito puramente empresarial,
de pressões modernizadoras na sociedade aptas a transfor
mar padrões vigentes no passado.

~ perfeitamente possível aliis. em algumas situa-
ções. relacionar o comportamento e a mentalidade de al-
guns dirigentes de empresa ã ausência de um espírito
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empreendedor desenvolvido. Não me refiro ao empresário ino
vador schumpeteriano - o que seria exigir àemais - mas
ausência de um ethos permanente e racional que procure um
lucro sempre renovado, urnarentabilidade planejada e cal-
culada, no sentido em que Weber tanto insistiu22 .. Torna-
se nítida em alguns casos a semelhança entre compreemer o
espírito da produção capitalista como uma prática aventu-
reira sujeita ao exercício de "vivaldinagens".

A trama mais pitoresca a esse respeito foi arqui-
tetada por Fritz Johannsen, aquele hábil mecânico dinamar
quês que reproduziu as máquinas para a fabricação de lá-
pis no Brasil. Quinze anos depois de ter montado a empre-
sa, pertencente a Germano Fehr e onze anos depois da
Johann Faber alemã ter comprado a pequena f âb rica de Pehr,
Johannsen percebeu que suas perspectivas como mecânico emm
limitadas: no máximo poderia aspirar ao posto de diretor
técnico da empresa. Face a tal circunstância, resolve mon
tar uma outra fábrica de lápis em São Paulo. Seus conheci
mentos técnicos o habilitavam para tal, restando apenas o
problema da comercialização, uma vez que seu produto deve
ria concorrer com uma marca já de renome no mercado. Para
contornar o problema, Johannsen ofereceu uma parcela do
capital de sua empresa aum filho de um colono alemão cujo
sobrenome era também Faber .•. sob a condiçã"o de que este

2~eber, p . 5.
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sobrenome passasse a compor a marca de seu lápis: Fritz
Johannsen Faber. Algum tempo depois, JohanRsen foi intima'
do judicialmente pela empresa alemã a retirar o Faber de
sua marca.

Fernando Henrique Cardoso, numa pesquisa realiza-
da no início dos anos sessenta entre empresários nacio-
nais bem compreendeu esta predisposição ao lucro fácil ou
torpe obtido por ardis e embustes diversos, observando
como corolário desta postura empresarial o desejo de al-
guns empresários "influenciarem 'nos políticos', mais do
que 'na política'''23.

Entre os empresários imigrantes, esta aversao ao
exercício claro da atividade política se justifica ainda
por outros fatores. Até o final da República Velha, a
aristocracia rural local manteve-se forte o suficiente p~
ra excluir os imigrantes e seus descendentes, - mesmo aqu~
les privilegiados economicamente - do exercício da ativi-
dade política. b provável que este exclusivismo usufruido
pela elite rural fosse alimentado por preconceitos étni-
cos.

Não eram necessárias, por exemplo, intrigas ou de
savenças muito estrondosas para toda a colônia italiana
local ser acusada de malcheirosa pelos fazen~eiros, ape-
nas porque Facchina, um de seus membros mais bem sucedidos,

2~ardoso, p. 139.
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po~u!a o c5rrego que cruzava a cidade com os odores de
sua fábrica de adubos. Significativamente,. o único cargo
ocupado por Facchina foi numa sociedade que congregava it~
lianos. Segundo seus descendentes, tinha "aversão" ã poli.
tica e não tinha prazer em exercer uma vida social mais
intensa. Seu únicommpromisso social met5dico era cami-
nhar todo domingo pela manhã até Ibaté, um distrito afas-
tado dez quilômetros da cidade, para prosear com italia-
nos seus compatriotas. Franscisco Ferreira, segundo um
de seus filhos, não gostava de pol!tica, de tomar partido
porque "para os negócios era sempre bom estar de bem com
todos". Basso era "alérgico ã polf t í ca", porque julgava
que "tudo era jogo de interesses". Finalmente Giongo jul-
gava-se sem vocação: -"Uma vez, na Associação Comercial,
queriam me dar um cargo; eu disse que não. Sou s5cio, pa-
go, mas nunca fui. Não tenho paciência e nem capacidade,
porque não tinha estudo. Não tenho um diploma. Na pol!ti~
ca fui candidato uma vez, mas não quis saber. Vieram me
buscar, me obrigaram. Entrei de suplente de vereador e
quando vagou um lugar na Câmara, desisti. Não dou para is
so".

No final da década de trinta, quando a hegemonia
dos quadros formados pela elite rural poderia ter ruído,
a eclosão da Grande Guerra Mundial reestimulou as precau-
ções contra os descendentes de imigrantes, em particular
no caso de italianos e alemães. E significativo observar
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que somente em 1947, isto é, dois anos após o término do
conflito mundial, membros descendentes da colônia italia-.
na conseguiram se eleger como diretores do São Carlos Club •.
uma associação que congrega tradicionalmente a "alta so-
ciedade" local. E foi somente em 1952 que o cargo !iepre-
feito p~de ser ocupado por um elemento saído desta mesma
colônia2~. Tais circunstâncias retardaram o ingresso na
política dos elementos saídos desta camada social, que ti
veram que suportar durante algum tempo um certo desajuste
entre o que representavam economicamente e o que influen-
ciavam politicamente.

...Em tudo contrasta com a destes imigrantes empres~
rios a ascensao econômica e política do futuro prócer lo-
cal. A começar de suas origens e trajetória sociais. Er-
nesto Pereira Lopes, filho de um português gerente de uma
casa comercial de porte razoável em São Paulo, nasceu em
1905 nesta cidade. Até 1929, residiu e se ocupou de seus
estudos: primário na Escola Modelo Caetano de Campos, se-
cundário no Ginásio do Estado, superior na Faculdade de
Medicina de São Paulo. Em fins da década de vinte, ini-
ciou sua vida profissional instalando um consultório ~édi
co na cidade por intermédio de amigos (filhos de fazendei
ros) que com ele haviam estudado na capital. Após ter pa~
ticipado como primeiro tenente de infantaria na Campanha

2~Maeyama. p . 53.
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Constitucionalista de 1932, iniciou suas atividades polí-
ticas elegendo-se vereador e presidente da.Câmara Munici-.
paI de São Carlos,pela leganda do Partido Democrático em
1935. Com o Estado Novo, retira-se temporariamente da ce-
na política e em 1940 transfere seu consultório médico pa
ra a cidade de São Paulo, ao mesmo tempo em que assume o
magistério da cadeira de Clínica Médica na faculdade onde
se formou. Em 1942, funda na capital em sociedade com ~us
tris irmãos e outros sócios as IndGstrias Pereira Lopes
(IPL). Três anos depois, a IPL abandona a linha de motores
elétricos e passa a fabricar fogões elétricos e a ~gas,
transferindo suas instalações para São Carlos, Simultanea
mente Pereira Lopes retorna a suas atividades políticas.
Filiado a sigla udenista, elege-se deputado ã Assembléia
Constituinte de São Paulo, em janeiro de 1947. Durante es
te mandato, fez carreira em seu partido, ocupando os pos-
tos de lider de bancada, secretário (1948) e presidente
(1951) do Diretório Estadual. Finalmente, em 1951 obtém
o primeiro dos cinco mandatos que exerceria na Câmara dos
Deputados25.

Prestígio político e prestígio econômico, um' re~
forçou o outro na carreira de Pereira Lopes, uma figura
ainda hoje considerada eminência parda da política local.

25No governo Médici, durante o Gltimo de seus mand~tos, Pe
reira Lopes ocuparia o posto de Presidente da Câmara dos
Deputados.
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Na campanha para eleger-se deputado federal, em 1950, fa-
zia comícios na praça principal de São Car~os onde se ap~.
nhavam multidões para ouvi-lo. Todos levavam o título de
eleitor, entregavam-no no palanque e, de acordo com o nú-
mero do título, eram sorteadas ao final do comício gel~

deiras fabricadas pela IPL. ~ fácil imaginar o que um re-
frigerador doméstico significava no início dos anos 50.

"Ultrapassou todas as expectativas o interesse e a
acorrência do público sãocarlense ao sorteio da primeira
geladeira que as Indústrias Pereira Lopes Ltda. oferearram
no programa 'Aprenda a votar'. Ficou o auditório daquela
Radio literalmente repleto, havendo ainda grande ..•numero
de pessoas ã entrada do edifício. Na Praça Coronel Srules,
onde estava sendo transmitido por alto-falantes o interes
sante programa e havia um posto para apresentação do títu
lo sorteado, compareceu compacta multidão, tendo sido ne-
cessário interromper o trânsito da Avenida São Carlos na-
quele trecho,,26. Ao final do mês de setembro (a eleição
ocorreria no dia 3 de outubro), as Industrias Pereira Lo-
pes anunciaram na primeira página do diário local a ofer-
ta de 12 refrigeradores domésticos, 10 super-congeladores
e 25 fogões, a serem colocados em sorteio caso o Dr. Er-
nesto Pereira Lopes, candidato a deputado federal, obti-
vesse no município de São Carlos um mínimo de seis mil

26Correio de São Carlos, São Carlos, 17/9/1950. Vide tam-
bém neste mesmo periódico as datas de 14/9/1950 e 28/9/
1950.
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votos válidos27.

Alguns dados ordinários apontam, por outro lado,
o quanto pôde beneficiar-se sua empresa de seus trunfos
políticos. Em 1950, a IPL empregava ao todo 55 funcioná-
rios, entre operários e pessoal administrativo. Em 1951,
pouco antes de eleger-se deputado federal, sua empresa c~
meça a fabricação de geladeira e no ano seguinte transfo~
ma-se em empresa de capital aberto (sociedade anônima).Em
1955, a IPL podia contar com 650 funcionários e estavaapw
a .produzir quase um quarto das geladeiras fabricas no

Simbolicamente, a trajetória bem sucedida de Pe-
reira Lopes é indicio de que o capitalismo no Brasil ama-
durecera ao ponto das transformações em curso exigirem
empresas de maior porte, em novos ramos de produção,
tecnologia mais complexa, e sobretudo capitaneadas

com
por

uma burguesia industrial cuja compreensão de seus -nego-
cios e interesses no interior da sociedade brasileira fos
se qualitativamente distintas daquela de sua matriz social
original, formada pelos imigrantes.

27Embora tenha sido eleito, o candidato não receberia no
município nem quatro mil votos. Vide Kerbauy para um es-
tudo mais aprofundado da trajetória e das campanhas poli
ticas de Ernesto Pereira Lopes. -

28Junta Comercial de São Paulo (arquivos) e SEADE (dados
sobre produção industrial).
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CONCLusAO

o caso de são Carlos constitui um exemplo dos
mais interessantes para a compreensão das transformações
sociais e econSmicas que se produzir~m nos cem anos com-
preendidos entre 1850 e 1950 no interior de São Paulo.

As terras do município passaram a fazer parte da
frente pioneira paulista segundo um processo que se ini-
ciou ainda na primeira metade do século XIX, quando se or
ganizaram, as primeiras fazendas de cana-de-açúcar e de
criação de gado na região de Araraquara. !ndios e possei
ros que habitavam inicialmente a região acaba~am sendo
expropriados; os primeiros sendo sumariamente expulsos e
os últimos, em alguma proporção, sendo incorporados como
trabalhadores livres das fazendas.
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Uma circunstância talvez singular a São Carlos,
no contexto do interior paulista, foi que a fundação da
cidade, o início do plantio de café e o declínio do regi-
me escravista coincidiram no tempo entre si. Para manter
o sistema de grandes lavouras, os proprietários de terra
tiveram que importar escravos de outras regiões de agri-
cultura decadente (mesmo que a um custo mais elevado) e
ao mesmo tempo providenciar a vinda de imigrantes
peus para o trabalho nas lavouras.

euro-

Em última análise, foi o trabalho destes imigran-
tes e escravos o responsável pela manutenção dos grandes
latifúndios do café e por conseguinte, de toda a riqueza
possível de ser acumulada nesta época do oeste paulista.
Não existe a mínima razão portanto para lhes negar o di-
reito de terem em boa medida escrito a história desta re-
gião, outorgando este feito aos poderosos de então.

Destes, nao se pode retirar a visão de empreende-
dores operando numa ativa economia.de exportação. Mas não
se pode tampouco omitir o conservadorismo dos latifundiá-
rios do café em suas relações com os escravos e colonos,
cuja maior manifestação talvez tenha se traduzido pela
extrema rigidez da estrutura agrária no município e a con
sequente infixidez relativa das classes sociais. Os escra
vos e seus descendente~, mesmo depois da abolição, foram
totalmente marginalizados no interior da estrutura so-
cial. Quanto ao~ colonos imigrantes creio terem ~do muito~
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raros os casos em que estes tivessem conseguido passar
diretamente de trabalhadores rurais a proprietirios, mes~
mo que pequenos.

Lentamente, desde a segunda década deste sécúlo,
São Carlos passou a apresentar sintomas de decadência de
sua agricultura, sobretudo em comparação a outros núcleos
mais pr6speros localizados a oeste do Estado. Entretanto,
foi apenas na segunda métade da década de trinta, quando
a crise do café se tornara mais aflitiva, que a cidade p~
rece ter tomado consciência disto. Enfrentando sérias di-
ficuldades para a reorientação da produção de seu setor
primário, tal qual outros municípios vizinhos o haviam fui
to, São Carlos experimentou um violento êxodo rural. Este
movimento populacional pôde em boa medida ser absorvido
pela pr6pria cidade, graças, ironicamente, aos imigrantes.
Uma parcela deles havia se predisposto a enfrentar a vida
na cidade, em geral pelo motivo de ji possuir algum trun-
fo ou experiência profissional. Aí conseguiram ser bem s~
cedidos e experimentaram alguma ascensão social. No entan
to, herdaram a cidade depois que sua principal riqueza,
o caf6, já apresentava hi muito tempo francos sinais de
decadência.

Mesmo aSS1m, nao há dúvida de que foram os princi
pais responsiveis por evitar um decaimento mais agudo do
município, pelo menos conferindo a este uma certa expres-
são industrial no âmbito do interior paulista, mesmo que
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fosse esta subordinada ã pujança do parque manufatureiro
da capital. Neste caso, procurei demonstrar que ao lado.
dos "handicaps" usuais decorrentes da localização de in-
dústrias no interior, a mentalidade e a ação empresariais
forjadas pelas trajet6rias sociais destes imigran~es po-
dem estabelecer limites muito precisos ao crescimento des
tas empresas, como parece ter sido em grande medida o ca-
so desta "Princesa do Oeste".
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