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INTRODUÇÃO 

O interesse pela industrialização e urbanização de São Paulo levaram a este 

trabalho que tem como proposta estudar a incorporação do Brás, da Moóca e do 

Belenzinho à cidade de São Paulo como bairros industriais e operários. O estudo 

abrange o período que vai aproximadamente de 1860 até os anos 40, deste século, sem 

excluir algumas incursões no momento atual, considerando a situação desses bairros 

em alguns aspectos indicativos de transformação aí em curso. 

Em primeiro lugar cabe esclarecer o recuo até 1860, considerando-se que é

somente perto de 1890 que se anunciou de fato a transformação desses bairros em 

industriais e operários e isso mais para o Brás do que para os outros dois. O que 

justificaria tal procedimento? 

Antes de mais nada, porque o primeiro surto industrial na cidade de São 

Paulo, em seguida à Ab9lição e, sobretudo, à Proclamação da República, é 

antecedido por um conjunto de transformações na cidade e nos seus arredores, 

inclusive nas terras situadas para além dos limites propriamente urbanas, do outro 

lado do rio Tamanduateí ou seja, as terras que denomino neste trabalho além

Tamanduateí. A consideração dessas transformações foi entendida como preliminar 

ao exame do surto industrial e da sua manifestação nessa porção da cidade. O recuo é 

necessário para se encontrar sinais de que a incorporação dos espaços situados ao 

redor da cidade - que se definiam mais ou menos indistintamente como subúrbios 

dominados pelas chácaras - passa a se fazer agora de maneira diferenciada, 

apontando para processos muito embrionários ainda de especialização nas formas de 

uso do solo, assim como para formas de segregação espacial de classes e grupos 

sociais. 
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Em segundo lugar, porque o primeiro surto industrial vivido pela cidade de 

São Paulo ( década de 1890) 1 foi antecedido pela instalação de fábricas de chapéus, de

tecidos, de cerveja, moinhos de cereais, entre outras, cuja existência não pode ser 

ignorada. Para citar apenas duas, a fábrica de chapéus de João Adolfo Schritzmeyer 

foi criada em 1853; a fábrica de tecidos de Diogo Antonio de Barros é de meados da 

década de 1870. Aliás, é preciso ressaltar que as primeiras manifestações da atividade 

industrial interessaram também algumas cidades do interior, entre elas Campinas, Itu, 

Salto, Sorocaba. 

As transformações que ocorriam na cidade, anteriormente ao surto 

industrial, expressavam-se no crescimento da população. Decorria esse crescimento, 

em parte, do estabelecimento de ''grandes proprietários e capitalistas da Província"2 na 

cidade mas, principalmente, da vinda de imigrantes estrangeiros. 

Paralelamente a esse crescimento demográfico ocorriam transformações nas 

condições materiais da cidade, que não se resumiam à sua expansão física e ao 

aumento do número de domicflios. 

Algumas palavras expressavam nos documentos oficiais as transformações 

em curso na cidade: embelezamento ( ou aformoseamento) e saneamento, sintetizadas 

como "melhoramentos materiais". Por detrás estava um projeto ainda muito impreciso, 

muito vago, de modernizar a cidade, de equipá-la com certos serviços urbanos -

iluminação pública, transporte público, redes de água e esgotos, drenagem das várzeas 

- segundo modelos exógenos fornecidos sobretudo pelas cidades européias das nações

que dominavam o cenário econômico e político mundial no final do século XIX, de 

onde vieram tecnologia e capital investido na realização de diversas dessas obras. 

Internamente esses "melhoramentos" eram propostos por representantes das 

elites que, se não formados diretamente na Europa, o tinham sido segundo padrões 

europeus. Investia-se nessas obras excedente gerado na economia cafeeira florescente 

no interior da Província já nos meados do século XIX . 

. Ver a respeito, cm cspccial, PEI'RONE, Pasqualc, As indústrias paulistanas e os fatores de sua expansão. IN: Boleam Paulista

de Geografia, AGB.SRSP, junho/53. 
2
. RP.P. João Thcodoro Xavier à Ass. Lcg. Provincial, 1873. 
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Eurípedes Simões de Paula viu esse momento de transformações profundas 

na cidade como "a segunda fundação de São Paulo" . . \. gestão de João Theodoro 

Xavier de Matos na presidência da Província, iniciada em 1872, sob a ótica do autor, 

representou o marco principal dessas transformações3 . Do ponto de vista da paisagem 

urbana, o pequeno burgo colonial, com suas construções sóbrias em taipa de pilão, vai 

gradativamente dar lugar à "cidade de tijolo", como tão bem mostrou o arquiteto 

Benedito Lima de Toledo4. Nesta "cidade de tijolo" materializa-se a concepção de 

cidade da burguesia nascente. Burguesia ligada ao café sobretudo, mas em alguma 

medida, muito pequena, ligada a um projeto de crescimento econômico baseado na 

industrialização. Fernando Henrique Cardoso encontra,, já no final do século XIX, 

indícios de "que a antiga capital dos fazendeiros começava a transformar-se na capital

da indústria ,,5. 

Concordando inteiramente com Pierre Monbeig6 para quem São Paulo era 

a "capital dos fazendeiros", não seria o caso de pensar que esta abrigava já 

virtualmente a futura "capital da indústria"?

As transformações na cidade de São Paulo, que vão ganhar corpo 

principalmente nos últimos anos do século XIX, têm suas raízes em modificações 

profundas na sociedade brasileira que inicia o movimento pelo qual à base agrário

exportadora se agrega o componente urbano-industrial. 

Não é objetivo deste trabalho discutir o nascimento da indústria em São 

Paulo. Essa questão de fundo, que perpassa esse estudo, naturalmente não pode ser 

ignorada quando se pretende analisar aspectos da história de um conjunto de bairros 

industriais e operários da cidade de São Paulo cujo nascimento é contemporâneo ao 

da indústria. 

Em outras palavras, não faz parte dos objetivos buscar uma interpretação 

para as relações entre economia cafeeira e industrialização, entre estas e a 

. Cf. PAUL\, Euripcdes Simões de, A segunda fundação de São Paulo (Da pequena cidade à grande metropole de hoje). IN: 

Revista de HÍSlÍJria, n.17, jan-março, 1954, ano V, vol. vm.

4. Cf. TOLEDO, Benedito Lima de, Em um século, rrê.s cidades, cj. Arquitetura, Rio de Janeiro, FC Editora, n.19, 1978. 
5

. CARDOSO, Fe�ando Henrique, O café e a industrialização da cidade de São Paulo, in Revista de HÍSlÍJria, n.42, S. Paulo, 1960. 
6

. MONBEIG, Pierre, La croissance de la viJle de São Pau/e, Institut et Revue de Geographie Alpine, Grenoble, 1949. 
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urbanização. Partindo de interpretações existentes, procuro analisar relações entre a 

industrialização e a urbanização tal como se manifestaram no processo de nascimento 

e consolidação e, ao que tudo indica, de desestruturação recente desses bairros. 

Apenas isso. Trata-se, portanto, de um estudo de caso 7_ E, como estudo de caso, as 

particularidades devem prevalecer sobre considerações passíveis de generalização. 

Não que a decisão de assim proceder reduza as dificuldades na abordagem 

do objeto. As interpretações feitas sobre as relações entre a cafeicultura e a 

industrialização, entre estas e a urbanização constituem o referencial teórico sobre o 

qual a investigação se orientou e sobre o qual vai se orientar o esforço no sentido de 

interpretar os dados da realidade que puderam ser levantados. E, pode-se dizer que a 

maior dificuldade desse estudo reside, justamente, nesse modo de proceder. As 

situações particulares identificadas no âmbito dos bairros, sobre a indústria e sobre o 

urbano, confirmam ou refutam interpretações aceitas, sugerindo nuances no 

entendimento de certos aspectos da industrialização e da urbanização em São Paulo ? 

De um lado o risco de generalizar abusivamente. De outro o risco de permanecer na 

análise pontual, estéril na medida em que toma o objeto fora da totalidade. 

Certamente, para uma ou outra questão a apresentação com objetividade dos dados 

que pude levantar contribuirá para um melhor entendimento de como se deu a 

transformação de São Paulo de "capital dos fazendeiros" em "capital da indústria·�

No início desta introdução assinalei que este estudo se limita ao período 

entre, aproximadamente, 1860 e anos 40 deste século, procurando compreender a 

gênese e consolidação do Brás, Moóca e Belenzinho como bairros industriais e 

operários, embora procure também delinear tendências atuais aí manifestas de 

alteração no modo de inserção desses bairros na cidade. Para os diferentes momentos 

destacados na análise, os bairros foram entendidos, antes de mais nada, como parte 

da cidade, não como unidades urbanas isoladas . 

. O estudo privilegia a unidade entre Brás, Moóca e Bclenzinho como bairros industriais e operários nascidos na primeira fase da 

industrialização, o que não significa ignorar a diversidade entre eles. 
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Na sua formulação inicial, este estudo não priorizava o bairro. No centro 

das preocupações estava a indústria e as suas transformações, definindo e redefinindo 

a ocupação do solo urbano ou seja, nessa primeira hipótese a urbanização dos 

arredores de São Paulo a leste do Tamanduateí resultava da implantação da indústria. 

Movida pelo intuito de reunir material sobre as manifestações mais antigas 

da atividade industrial vinculada 'a antiga Santos-Jundiaí na porção da cidade situada 

além- Tamanduateí, fui levada a consultar um conjunto de documentos oficiais, em 

especial Relatórios dos Presidentes da Província e, como material complementar, 

Relatórios de Secretários dos Governos Provincial e Estadual, Atas da Câmara e Atas 

da Assembléia Legislativa. 

Nos documentos consultados para o período que vai de 1860 até o final do 

século XIX, há pouquíssimas referências à indústria na cidade de São Paulo8 e na

Província e depois Estado de São Paulo. O café, tendo suplantado o açúcar como 

produto de exportação, por . volta de 1850, toma-se o principal estruturador da 

realidade econômica, social e política. A organização da produção propriamente dita 

e da circulação da nova mercadoria está no centro das discussões, definindo os 

grandes temas em debate: a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre que 

aparece nas discussões sobre a abolição e a imigração; a implantação das ferrovias e o 

aparelhamento do porto de Santos. Sem a mesma evidência, num segundo plano, 

aparece a urbanização, com a instauração de uma fase de grandes transformações na 

cidade de São Paulo, mas também em cidades do então oeste paulista e em Santos. 

Insinuando-se aqui e ali, timidamente, referências às primeiras manifestações da 

então chamada indústria fabril. 

Se fosse resumir em poucas palavras o resultado da consulta a esse material 

diria que a procura da indústria levou-me ao encontro da cidade em transformação. 

Esse foi um momento importante da pesquisa. Momento de redefinição do objeto que 

implicou uma redefinição da área de estudo . 

. Ausência total de indicação sobre a localização da indústria na cidade. 
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No ponto de partida, a pesqmsa estava centrada nas transformações 

recentes da indústria em uma área de industrializaçao antiga da cidade de São Paulo. 

Mais precisamente, a pesquisa se propunha analisar o recuo constatado em certos 

setores industriais nessa área e as conseqüências do mesmo sobre as formas de 

ocupação do espaço. 

A área escolhida abrangia uma faixa sem limites precisos ao longo da antiga 

Santos-Jundiaí, compreendendo parte dos seguintes bairros: Brás, Moóca, Ipiranga e 

Vila Prudente. Dentre as áreas industriais mais antigas da cidade, cuja origem 

remonta ao final do século XIX, escolhi aquela que foi o berço do principal eixo de 

industrialização da cidade - o eixo Sudeste, que inclui o ABC. 

Nesta formulação, a ênfase recaía sobre a indústria nos seus vínculos com a 

ferrovia, com um meio de transporte específico, enfim. 

A consulta aos documentos referidos acima trouxe a cidade para o primeiro 

plano, ampliando, assim, a problemática da pesquisa. A busca das primeiras 

manifestações da atividade industrial nos arredores paulistanos além-Tamanduateí 

revelou um conjunto de mudanças na cidade como um todo (inclusive nas terras além

Tamanduateí), entre as quais a instalação de fábricas que , embora presente, 

mostrava-se desprovida de qualquer destaque maior. 

As mudanças verificadas em São Paulo a partir dos meados do século XIX, 

sobretudo a partir de 1870, expressavam-se nas condições materiais da cidade através 

da sua expansão física; das ferrovias com as suas estações; da melhoria da iluminação 

pública; da implantação do transporte público; da construção de uma rede de 

abastecimento de água e de uma rede de esgotos; do calçamento de ruas; da 

canalização de rios; da drenagem de várzeas; da construçào de edifícios públicos, 

pontes, praças e jardins. 

A partir dessas constatações, não se tratava de substituir a ênfase inicial na 

indústria pela ênfase em outros aspectos que expressavam as transformações na 

cidade. Tratava-se, sobretudo, de abrir a investigação a outros aspectos - no lugar de 

circunscrever o tema às transformações da indústria vinculada à ferrovia, nas suas 
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relações com o urbano, optei por inserir a indústria no urbano mais amplo. Com essa 

reformulação a ferrovia passou a ser um dentre outros elementos considerados no 

estudo da indústria e das suas transformações. Vale dizer que o bairro passou a ser a 

"unidade" territorial de referência, e não mais a faixa ao longo da ferrovia. 

O recuo no tempo em busca das primeiras implantações industriais junto à 

ferrovia mostrou que a urbanização das terras além-Tamanduateí, nas últimas 

décadas do século XIX, respondia a outros processos econômico- sociais além 

daqueles relacionados diretamente com a indústria, o que jogou por terra a idéia de 

que aí a fixação da indústria desencadeou a urbanização. 

Em estudo sobre São Caetano do Sul, José de Souza Martins conclui que aí 

"a urbanização ( ... ) foi um fenômen� posterior ao da industrialização',9. No começo do 

século atual, a "indústria instalou-se num habitat mraf' e os loteamentos foram feitos 

tendo em vista a instalação de fábricas 1 O.

Nas terras além-Tamanduateí, os dois processos parecem ter sido 

concomitantes, mas num primeiro momento a indústria é tão incipiente que não 

explica o ritmo da urbanização. 

Pode-se argumentar que esse recuo histórico não poderia revelar outra 

coisa. Afinal, as transformações que ocorriam na cidade de São Paulo na segunda 

metade do século XIX relacionam-se com a expansão da cafeicultura no oeste 

paulista de então e não com a indústria, desprovida de qualquer importância naquele 

momento. Os autores que estudam esse período concordam, de modo geral, que o 

excedente gerado na economia cafeeira suportava a realização dos projetos de 

"modernização" na cidade, num momento em que as rendas públicas provinham das 

taxas aplicadas ao comércio de exportação/importação. 

Mas, a fragilidade da indústria não significava sua ausência.O final do 

século XIX é o momento da gênese da indústria em São Paulo 11. A escassez de

referências a ela nos documentos citados não prova grande coisa. As poucas fábricas 

9
. MARTINS, José de Souza, A imigração e a crise do Bra.,.. agrário, Pioneira, S. Paulo, 1973, p. 164. 

10
.Idém, p. 166. 

11
.cr. Martins, J.S., O café e a gênese da indústriaJizaçã em São Paulo. IN: ContexllJ (3):1-17, S>Paulo, HUCTIEC, jul/1977. 
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citadas pelas autoridades constituídas, antes de 1890, eram, sobretudo, 

empreendimentos de um certo vulto, de iniciativa da elite paulista. Outras fontes 

consultadas revelaram a presença crescente de pequenas indústrias, em geral 

pertencentes a estrangeiros. Isso leva a pensar que, por inexpressiva que fosse a 

indústria, em alguma medida ela também participava das transformações na cidade 

em geral e nas terras além-Tamanduateí em particular. 

O que está em questão aqui é a conexão entre economia cafeeira, 

industrialização e urbanização. 

Estou consciente da dificuldade da tarefa a enfrentar como decorrência da 

decisão de abranger o bairro e não mais a faixa ao longo da ferrovia. Ao substituir a 

ferrovia pelo bairro, são os vários elementos constitutivos dessa "unidade" urbana que 

tem que ser levados em conta. O objeto ganhava em complexidade; atingí-lo supunha 

considerá-lo nas suas relações com a cidade. Mas a pesquisa empírica indicou o 

caminho. Julguei que valia a pena enfrentar o desafio. Sem a pretensão de abordar os 

múltiplos aspectos envolvidos num tal estudo, tratei de selecioná-los ao longo da 

pesquisa, com base nos dados que puderam ser levantados. Nem poderia dizer que os 

aspectos escolhidos são os mais relevantes para a abordagem do tema. Nos limites dos 

levantamentos feitos, apareceram como significativos. 

Mas, o desafio maior estava em encaminhar a análise de modo que, a partir 

dos fenômenos observados na sua materialidade (nà sua realidade sensível), ficassem 

evidenciados os processos econômico - sociais a eles subjacentes. Em outras palavras, 

o que tinha que ser perseguido era a reconstituição do processo de nascimento e

consolidação e, ao que tudo indica, de desagregação ( de estruturação e de 

desestruturação) desse conjuntD de bairros como um processo social. 

Enfrentei essa ampliação do foco da pesquisa apoiada sobretudo em uma 

discussão de Henri Lefebvre12 onde, depois de acusar uma "ideo/ogi.a do bai."o", o

autor propõe como problemática para investigação a busca do papel ( ou da função) 

do bairro considerando-se as características atuais do TJrocesso de urbanização. 

12
.LEFEBVRE, H., Quarticr ct vic de quarticr. JN: Du RuraJ à L'Urbain, Anthropos, Paris, 1970, p.207-215.
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A ideologia do bairro, segundo Lefebvre, embora em declínio exerce ainda 

sua influência, sendo defendida pelos que tomam o bairro como essência da realidade 

urbana. Dado seu caráter normativo essa ideologia propõe "organizar a vida urbana 

sob o modelo do bai"o" 13. 

Trata-se de uma ideologia comunitária que desconhece o fato de que "as 

instituições não têm mais nada em comum com o bai"o; mais do nunca elas o 

extravasam, elas o dominam" 14. 

Mas o autor não se limita a criticar essa ideologia. Afirmando a existência 

sociológica do bairro, indaga sobre o significado das tendências observadas - de 

desaparecimento (no que acredita o autor) ou de fortalecimento do bairro. Por isso, 

sua proposta supõe estudá-lo metodicamente, "atingí-lo, definí-lo, determinando seus 

limites e seus graus de reaüdade com o único procedimento científico, aquele que parte 

da cidade como totalidade e não como soma de elementos ou coleção de aspectos ( e em 

consequência da sociedade como todo superior às formas, às estruturas, às funções) que 

ele engloba. Quaisquer que sejam as dificuldades metodológicas e teóricas de acesso à 

totalidade e de apreensão do global, esse procedimento é o único aceitável; somente ele 

evita a inadimissível redução do conjunto aos elementos"l5. 

O bairro, entendido não como essência da realidade urbana, mas como 

portador de um certo "grau de realidade", pode ser interpretado como uma

sobrevivência que o peso da história assegura a certas porções da cidade; como "uma 

unidade sociológica relativa, subordinada, não definindo a realidade social, mas 

necessária"; como "o maior dos pequenos grupos sociais e o menor dos grandes grupos", 

onde relações interpessoais "mais ou menos profundas e duráveis se constituem"16.

1 
.Idem, p. 206. 

14
.Ibidem, p.210. 

15
.Ibidem, p.211. 

16
.Ibidem, p.213-214. 
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Além de Henri Lefebvre, recorri a dois estudos de caso sobre bairros17, 

tributários quanto aos questionamentos e propostas da mencionada discussão feita 

por esse autor. 

Desses dois estudos de caso ressalto as inúmeras sugestões que brotaram da 

análise histórica empreendida pelos autores a remeter para as estratégias dos grupos 

sociais que "comandam o nascimento e a evolução dos bairros"18.

As análises de casos particulares permitiram aos autores, ao estudar o 

nascimento de novos bairros em seguida à implantação da estrada de ferro (estações) 

e da indústria (grandes fábricas), revelar "um divórcio entre a estratégi.a municipal 

( integração das atividades) e a estratégi.a industrial (lucro)" 19. 

Os dois estudos enfatizam a importância de "compreender as relações entre a 

organização física e a organização social de um território"2º. Ao estudar os bairros 

guiados por esse propósito, os dois trabalhos filiam-se à proposta de Henri Lefebvre 

para quem o bairro seria entendido co�o "a porta de entrada e de saída entre os 

espaços qualificados e o espaço quantificado, o lugar onde se faz para e pelos usuários a 

tradução dos espaços sociais ( econômicos, políticos, culturais, etc.) em espaço comum, 

isto é, geométrico"2l_ 

17
.COORNAERT, M. et HARIAlIT, C., Ville et Quartier, HAUMONT, A, Les quartier.> dans trois communes de la banlieue 

parisienne. IN: Cahiers de L'IAURP- lnstilul d'Aménagemem et d'Urbanisme de la Région Parisienne. vol 7, 1967, p. 15-72 
18 .Idem, p.7, 55. 
19

.Idem, p.7. A noção de estratégia de classe na formulação de Henri Lcfebvre se explicita em Le Droil à la vüJe a partir da 
análise das transformações em Paris sob Haussmann e a Terceira República que resultaram na expulsão da classe operária 
para a periferia da cidade com tudo que pressupunha e decorria dessa operação, em especial a formulação da idéia de 
habiuu que substituiu a concepção de 'habitar' enquanto "participar a uma vida social, a uma comunidade, a.Ideia ou 

cidade'. 

Entende o autor que os subúrbios 'foram criados sob a pressão das circunstâncias, para responder ao avanço cego (ainda 
que motivado e orienuuio) da industrialização à chegada maciça de camponeses conduzidos para os cl!TIITOs urbanos pelo 

'êJWdo ruraf'. Esse processo, entretanto, foi guiado por uma estratégia que cimentou o conjunto de ações de pessoas 
influentes para um resultado final que foi a expulsão dos operários da cidade. A essas pessoas não cabe atribuir a intenção 
deliberada de 'abrir uma via à especulação; alguns dentre eles, homens de boa vomade, jilaruropos, humani.stas, parecem 

mesmo desejar o colllTário. Nem por isso deixaram de estender em tomo da cidade a mobilizilfão da riqueza fundiária, a 

enuada na troca e no valor de troca sem restrição do solo e da moradia. Com as impücações especuialivas'. 

Assim, .ª noção de estratégia permitiu analisar o processo na sua complexidade, entendido como processo objetivo 

(independente das vontades individuais) pontilhado de ações com objetivos diferentes mas que convergem para um 

resultado final o que, segundo Lcfebvre, revela o profundo caráter de classe dessas ações. (Cf. LEFEBVRE, H., Le droil à
la vüle, Paris, Anthropos, p.25-6.) 

20
.COORNAERT, M. et HARLAlIT, C., op.cit., p.15. 

21
.LEFEBVRE, H., Quartier et vie de quartier, p213.
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Definido o bairro ( o conjunto de bairros) como objeto da pesqwsa, a 

indústria revelou-se o elemento fundamental a partir do qual se poderia apreender o 

processo de seu nascimento, consolidação e, ao que tudo indica desestruturação 

recente ( ou dito de outra forma, o estudo do processo de sua estruturação e 

desestruturação). Disso decorre a ênfase dada à indústria ( e à industrialização) neste 

trabalho. 

Mas, além da indústria, outros aspectos relacionados com a realidade 

urbana impuseram-se, a partir da pesquisa empírica, para o exame da incorporação 

das terras além-Tamanduateí à cidade de São Paulo, no final do século XIX, como 

espaços industriais e operários: a ferrovia e os serviços urbanos. 

Discuto rapidamente, a seguir, os limites dentro dos quais estes dois últimos 

aspectos serão abordados no trabalho. 

O estudo recua até por volta de 1860 para incluir na análise a chegada da 

primeira ferrovia a São Paulo e a criação e organização de um conjunto de serviços 

urbanos que passam a compor o cenário de São Paulo ao longo da segunda metade do 

século XIX, principalmente depois de 1870. 

Da ferrovia retenho seu impacto sobre a cidade e, ao longo do trabalho 

procuro ressaltar seu papel na localização da indústria 

A problemática dos serviços urbanos será enfocada dentro de certos limites 

que convém precisar. 

Em primeiro lugar, foram selecionados entre os seTVIços urbanos, a 

canalização do Tamanduateí e drenagem das várzeas do Carmo e do Brás; iluminação 

pública; transporte público; abastecimento domiciliar de água; rede domiciliar de 

esgotos; o serviço da Hospedaria de Imigrantes. 

Em segundo lugar, não se trata de fazer aqui uma exposição do material 

empírico levantado sobre a produção de cada um dos serviços urbanos, caso a caso, 

embora tenha sido difícil resistir à inclinação de caminhar nessa direção diante do 

material obtido a respeito. Ceder a ela seria, de um lado, desviar a análise da questão 

principal - o processo de incorporação das terras além-Tamanduateí que resultou na 
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formação dos bairros do Brás, Moóca e Belenzinho. De outro lado, para um exame 

cuidadoso da produção desses serviços, numa perspectiva histórica e comparativa, 

seria preciso completar o material pesquisado. Por isso, vale mais a pena deixar para 

um outro momento a análise desse material, enriquecido pela consulta a outras 

fontes, quando, então, poderão ser aprofuncbJus certos aspectos relativos à 

problemática que vieram à tona com a investigação dos documentos oficiais 

mencionados. Entre eles ressalta o papel do Estado, com suas variações ao longo do 

tempo. De um lado, a separação (reversível em certos casos) que se estaheleceu desde 

o início entre serviços cuja implantação ( e distrihuição) ficava a cargo do Estado e

aqueles que foram objeto de concessão a empresas privadas, nacionais ou 

estrangeiras. De outro lado, o modo de articulação entre o Estado e as empresas 

privadas detentoras de concessões. 

O que procuro ao tratar de alguns serviços urbanos é, tão somente, 

identificar, através dos relatos e, principalmente, das dcliherações oficiais sobre sua 

criação e organização, estratégias de classe ou de frações de classe relacionadas à 

produção do espaço da cidade, em particular, a prn�11ç:10 de uma porção da cidade _ 

os bairros do Brás, Moóca e Belenzinho. 

Estes bairros (além de outros) se msenam de um modo particular e 

contraditório no "projeto de emhelezamento e saneamento" da cidade. Os relatos 

oficiais revelam estratégias da classe dominante que resultavam na incorporação de 

novos espaços à cidade cujo sentido também é o da segregação espacial e social. 

Em síntese, os serviços urbanos são abordados neste trabalho como um 

aspecto dessa segregação e não como objeto específico de estudo22.

As ronsiderac;õcs de I lenri Coing sobre a complexidade da temática dos serviços urbanos alertaram para a necessidade de 

cirrunscn:vcr sua abordagem neste trabalho. Soh o termo "rm•iços urbanos•. reagrupa-se um conjunto diversificado que 

inclui tanto infraestruturas ( redes de água, esgotos. sistema viário. transportes. saneamento) assim como "equipamentos de 

superesuutura• (relativos à educação. saúde, rccrcacão). rssc conju111u óiven;1ficaoo óc servicos serve "simuitaneammte a 

uma grande ,•ariedade de processos sociair de pmducão, de circ11h1rao, ,Jc con.mmo, .: par.J 10dos M !?"lpos sociais ( ... ) A 

exrrema complexidade das relações sociais que estão em jO!{O no uso dos scrl'iços urbanos, cem como corolário a complexidade 

das relações sociais que imervêm em sua pmd11ção (e não sommte na decisão de produzí-lns). Daí o aspecto contradit6rio, 

desigual, reversível, da intervenção do F,srado em sua prod11çiio". (Cf. Coing. li .. Serviços Umanos: velho ou novo tema? IN: 

Espaço e nebate. (23):91. ano VTTT. 1'188). 
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Pode parecer paradoxal iniciar a exposição dos resultados da pesquisa 

realizada discutindo primeiro a cidade e depois a indústria. Esta ordem de prioridade 

resulta da constatação de que as transformações que ocorriam além-Tamanduateí no 

sentido da sua incorporação à cidade não decorriam, no essencial, num primeiro 

momento, da instalação de fábricas aí. 

O primeiro capítulo deste trabalho privilegia, assim, a urbanização, 

procurando mostrar particularidades desse processo naquela porção da cidade, no 

período que vai de 1860 a 1900. Entre os temas abordados que emergiram do material 

analisado ressalto o da imigração. 

No segundo capítulo, tento reconstituir, com base em levantamentos 

· diversos de dados, um pouco da história da indústria na cidade e nos três bairros, a

partir de 1870, aproximadamente. Um corte temático foi feito no início do século, de

modo a privilegiar a indústria de tecidos, setor industrial mais importante até

praticamente meados deste século. Mas a escolha do setor têxtil, explica-se também

em razão de relações constatadas entre grandes empresas do setor têxtil e as

pequenas fábricas de teares nascidas no início dos anos 20. O estudo destas fábricas

permitiu ao mesmo tempo vislumbrar relações tens� entre, de um lado as grandes

empresas de tecidos e, de outro, as pequenas tecelagens e as fábricas de teares.

O terceiro capítulo trata da indústria do ponto de vista da sua inserção na 

cidade, a partir do exame de alguns casos: além dàs duas fábricas de teares, o 

Cotonifício Rodolfo Crespi S/ A e a IRFM - Indústrias Reunidas F.Matarazzo, em 

especial seu setor têxtil. O estudo desses casos remete para uma tentativa de 

apreender o significado do recuo bastante generalizado dos setores industriais que 

estiveram na origem da constituição desses bairros como industriais e operários, em 

termos da própria identidade dos mesmos. 

O tratamento desses temas ficou condicionado à informação que foi possível 

reunir. Além de lacunas nos levantamentos gerais, o material obtido para as empresas 

é bastante desigual em decorrência do tipo de fonte cujo acesso me foi franqueado em 

cada caso. Diante desses problemas, no lugar de rejeitar os dados esperando (um 
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tanto ingenuamente) poder refazer a pesquisa em condições mais favoráveis, optei 

por utilizá-los, embora não me permitam mais do que escoçar os temas propostos. 
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CAPITULO I 

A CIDADE ALÉM-TAMANDUATEÍ 



Treslências 

"A cidade não tem plano para sua edificação 

Não tem solo nivelado 

Não tem calçada em todas as ruas 

Não tem todas as ruas de que precisa 

Não tem cloacas públicas 

Não tem água para beber 

Não tem escoamento as águas servidas 

Não tem urbanos para a polícia 

Não tem bombeiros para os incêndios 

Não tem engenheiros para as obras públicas 

Não tem casa para a Relação 

Não tem casa para audiências 

Não tem casa para a Câmara Municipal e Júri 

Não tem casa para as escolas públicas 

Não tem paço para a Assembléia provincial 

Mas tem praças esburacadas 

Tem ruas mac-lameadas 

Tem mato virgem nos arrabaldes 

Tem alcalis pelas esquinas 

Tem chafarizes que não dão água 

Tem jardins que as águas destroçam 

Tem teatro que nunca se acaba 

Tem torre a cair sobre os passantes 

Tem palacio para as quitandeiras e ao mesmo tempo 

para os professores da Normal 

Tem canos descobertos de águas nauseabundas 

23 



Tem barbadinhos 

Tem soberbos tipos 

Tem constante varíola 

Tem jesuítas 

Tem saúvas 

Tem pernilongos 

Tem mantilhas na cabeça e rótulas nas janelas 

Tem ... tem ... o sr. ajudante". 

24 

("A Província de São Paulo", 14/2/1875) 



25 

1. A VÁRZEA DO CARMO E AS TERRAS DO OUTRO LADO DO RIO

''Abaixo da cidade vê-se o Tamanduateí, que vai coleando por uma campina 

semi-alagada (novembro), no fim da qual se estendem os pastos pontilhados de tufos de 

árvores baixas. ( .. .) a planície se estende a perder de vista, sendo cortada pela estrada do 

Rio de Janeiro, que é margeada de chácaras. Animais pastam espalhados pela campina, 

e a paisagem se toma ainda mais animada com as tropas de bu"os que chegam e saem 

da cidade e com a presença de numerosas mulheres lavando roupa à beira do có"ego 

( ... )". 

(Auguste de Saint-Hilaire, Viagem à Província de São Paulo, 

Edusp/Itatiaia, 1976, p.130). 

É de 1819 essa descrição da Várzea do Carmo - porção da várzea do 

Tamanduateí entre o núcleo urbano antigo de São Paulo e o povoado do Brás. 

Mudanças substanciais parece não terem aí ocorrido até os anos de 1860, data a partir 

da qual procuro examinar algumas das transformações que vão resultar na formação 

de um conjunto de bairros operários e industriais situados imediatamente a leste do 

rio Tamanduateí - Brás, Moóca e Belenzinho. 

É verdade que antes de 1860 um canal já tinha sido aberto e o Tamanduateí 

não mais corria em seu leito natural, pelo menos em um trecho da Várzea do Carmo. 

Esse canal, "de 40 palmos de largo sobre 8 a 1 O de alto, feito com o duplo fim de facilitar 

o escoamento das águas pluviais, retardadas na mesma várzea pela inconveniente direção

do rio Tamanduate� e favorecer a salubridade pública", achava-se, no entanto, 

obstruído na sua origem, em 1862, e uma nova intervenção era exigida 1.

A Várzea do Carmo, planície entre a cidade e o Brás, Moóca e Pari, define

se como um espaço ao mesmo tempo da cidade e dos bairros proletários que vão se 

. Atas da Câmara do Município de São Paulo, sessão de 02/1/1862. 
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formando além-Tamanduateí. À contiguidade com a cidade relaciona-se o projeto 

antigo de transformá-la no ''passeio público dos habitantes desta Capitaf'2. 

Os diferentes planos de saneamento da Várzea do Carmo sempre incluiam 

o seu "aformoseamento". Como se verá em outra parte deste trabalho, foi objeto de

demoradas intervenções antes de dar origem ao Parque D.Pedro II ao iniciar-se a 

década de 1920. Transforma-se em um grande jardim a campina verdejante onde 

pastavam animais, invadida pelas águas na época das chuvas, à qual tinham se 

superposto com o tempo, novos atributos: terrenos insalubres, infectas; lugar 

inseguro, de frequentação suspeita. 

Assim, a cidade esteve separada dos povoados, depois subúrbios e depois 

bairros além-Tamanduateí, por um espaço de características diferentes, conforme o 

momento, mas sempre carregado de conotações. 

Novas mudanças ocorreram desde a criação do parque até a sua destruição 

recente, transformado em um sis_tema de vias elevadas por onde se faz a distribuição 

do tráfego em diversas direções. No presente momento, o já velho parque volta a ser 

objeto de novas discussões, agora sobre as possibilidades de recuperá-lo como área 

verde para a cidade. 

As considerações acima e outras que se seguem justificam porque tomei a 

Várzea do Carmo e o rio Tamanduateí como primeiros referenciais para examinar 

alguns aspectos da constituição do Brás, Moóca e Belenzinho como bairros industriais 

e operários da cidade de São Paulo. 

Nenhum critério de natureza político-administrativa interferiu na escolha 

desse conjunto de bairros de cuja história esse trabalho se ocupa. Antes de mais nada, 

convém deixar claro que não houve preocupação em delimitá-los rigorosamente . Os 

limites de um bairro nunca são precisos, além de se alterarem ao longo da sua 

história. No decorrer do trabalho, os critérios que levaram à escolha dos três bairros 

v�o se explicitar. Deverá, ao mesmo tempo, ficar claro que a extensão abrangida por 

eles é fluida num certo grau e não corresponde às unidades territoriais de diversas 

. Idem, sessão de 24/7/1862. 
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naturezas (religiosas, político-administrativas) que ao longo do tempo os englobaram 

ou separaram. O exame dos processos através dos quais esses lugares se integraram à 

cidade de São Paulo como bairros industriais e operários evidencia, de um lado, a 

dificuldade, a impossibilidade mesmo, de separar Brás, Moóca e Belenzinho, quando 

se considera a formação dos primeiros espaços industriais e operários da cidade de 

São Paulo. Evidencia ainda que a parte do Pari contígua ao Brás não deve dele ser 

separada convindo separar o Alto da Moóca da Moóca propriamente dita. 

· Brás, Marco da Meia-Légua, Pari, Belém, Moóca eram, entre outros, lugares

da antiga freguesia do Brás, criada no início do século XIX. 3 

A criação dessa freguesia que abrangia as terras entre o Tamanduateí e o 

Aricanduva, entre o Rio Tietê e a Freguesia de São Bernardo, relaciona-se à 

existência de um pequeno povoado que se formou junto· à capela de Bom Jesus dos 

Matosinhos, localizada nas proximidades da velha São Paulo colonial, do outro lado 

da várzea do Tamanduateí, no canúnho para a capela de Nossa Senhora da Penha. 

No início do século XIX e ao longo deste século, o Brás era o lugar principal 

das terras além-Tamanduateí antes da Penha. Mas não era o único. Sem pretender 

buscar as origens desses lugares, apenas com o intuito de mostrar sua existência 

anterior ao período abrangido por este trabalho, todos eles constam do mapa da 

cidade de São Paulo de 18404. 

Numa área bastante vasta, envolvida pelas várzeas do Tietê e do Tamanduateí, 

drenada por ribeirões e córregos que desaguavam num ou noutro desses rios, cortada 

por dois caminhos principais que, partindo da cidade de São Paulo, demandavam o 

leste, esses lugares podem ser destacados em meio às chácaras dispostas ao longo dos 

caminhos 

. A Freguesia do Brás foi criada a 8/6/1818, por decreto de D. João VI. Seu território, desmembrado das Freguesias da Sé e da 

Penha de França, era delimitado ao nonc pelo rio Tietê; ao sul pela freguesia de São Bernardo; a oeste estava separado da 

freguesia da Sé pelo Ribcir.io Tamanduatcí, desde a sua foz no Tietê até a divisa da Freguesia de São Bernardo; a leste o 

Ribcir.io Aricanduva, da sua foz no Tietê até a sua nascente, separava-o da Freguesia da Penha de França. (Edital do Bispo 

D. Malhem, de 28/9/1819, trascrito por REALE, Hebe, Brás, Pinheiros, Jardins - três bairros, três mundos, S.Paulo,

Pioneira/EDUSP, 1982, p.4-5-6).

4
. O mapa é uma cópia parcial da carta organwida cm 1837 por Frederico H. Gonçalves - Depanamento Geográfico e Geológico. 

Do acêrvo do ArquiYo Municipal. 



29 

Brás, Moóca e Pari ficavam bem próximos à cidade. O Marco da Meia-Légua 

correspondia aí ao limite leste do rossio5. A capefa de São José do Belém era um 

ponto em tomo do qual nasceu o bairro do Belenzinbo. 

Entre a cidade de São Paulo, nessa época pouco mais que o antigo núcleo 

colonial, e esse conjunto de lugares interpunha-se a várzea do Tamanduateí, um 

obstáculo natural, vencido nessa época apenas pelos dois aterrados, início dos 

caminhos que ligavam a cidade às terras além Tamanduateí - o Caminho para a 

capela de Nossa Senhora da Penha e o Caminho para a Moóca. Mais para o norte, 

perto do Hqspital dos Lázaros, na altura do Jardim Botânico (ou do Largo da Luz) 

havia um porto no Tamanduateí que podia ser também um ponto de contato entre as 

duas margens do rio. 

É ao longo desses dois caminhos, que se organizava a ocupação dessa área cuja 

característica mais marcante talvez fosse o envolvimento pelas várzeas do Tietê e do 

Tamanduateí, os dois aterrados mencionados mal permitindo a ligação com a cidade 

pela transposição da várzea deste filtimo rio. Quanto aos dois caminhos, em 1840 já 

estavam interligados a partir do Largo do Comércio do Brás, ligação que deve 

corresponder à atual Rua Piratininga. 

Essa área compunha, juntamente com outras que não são objeto desse 

trabalho, os arredores6 paulistanos nos meados do século passado onde as chácaras 

apareciam como o traço comum. Estas chácaras pertenciam, em geral, à elite e são 

mencionadas nos relatos dos viajantes que passaram por São Paulo ao longo do 

século XIX, da mesma forma como foram objeto de exame por numerosos estudiosos 

de São Paulo antiga 7. Para além do Tamanduateí várias chácaras foram identificadas 

. A Sesmaria do Rossio - 'Sesmaria da Meia - Légua' - foi demarcada em 1769. (Cf. TORRF.S, Maria Celestina T. Mendes, O 

bairro do Brás, Departamento de Cultura - Secretaria de Educação e Cultura - Prefeitura Municipal de S.Paulo, s/d, p.28). 

Num raio de meia légua a partir da cidade fixava-se a extensão das terras penencentes à municipalidade de São Paulo, 

dentre aquelas doadas por Martim Afonso de Souza, que deveriam ser concedidas aos moradores para aí construirem suas 

moradias. 
6

. Tomei este termo de IANGENBUCH, J.R,A esrnauração da Grande São PQll/o- eslUdo de Geografia Urbana, R de Janeiro, 

IBGE, 1971. 
7

. Entre outros autores que trataram das chácaras paulistanas, inclusive das que ficavam na parte de São Paulo que está sendo 

estudada, foram consultados em especial: SAINf-HllAIRE, A, Viagem à Província de São PQll/o, S.PaulojB.Horiwnte 

Edusp/Itatiaia; 1976; ZALUAR, A Emílio, Peregrinação pela Província de São PQll/o (1860-1861), S.PaulojB.Horiwnte, 

Edusp/Itatiaia, 1975; CANABRAVA, A P., As chácaras paulistanas, IN: Anais da Associação dos Geógrafos Brasileiros, 
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no mapa de 1840 - do Ferrão, do Bispo, da Figueira, Bresser, do Estelita, do Ozório, 

Carneiro Leão, do Garcia, dos Menezes, do Theop. Azambuja, Diogo de Barros. 

O que mais distinguia essa porção dos arredores de São Paulo era o fato de 

estar separada do núcleo urbano pelo rio Tamanduateí e sua várzea. Esta última pode 

ter representado um obstáculo cons_iderável à expansão da cidade para leste. Tanto 

que é para oeste, noroeste e norte que São Paulo cresce quando, na primeira metade 

do século XIX, o velho núcleo colonial extravasa os limites da colina entre o 

Anhangabaú e o Tamanduateí à qual esteve confinado durante o período colonial. O 

mapa de 1840 mostra que dessa expansão nasciam os bairros de Santa Efigênia e da 

Luz. 

Foi essa porção dos arredores paulistanos que se transformou num dos 

primeiros conjuntos de bairros industriais e operários da cidade de São Paulo, num 

processo que começou por volta de 1870 e se estendeu pelas primeiras décadas do 

século xx:8.

Uma das questões que pretendo abordar neste trabalho é justamente a 

incorporação à cidade desse espaço contíguo a ela que, ainda em 1840 a ela se ligava 

de maneira tão tênue face ao obstáculo representado pela várzea do Tamanduateí. 

vol.IV (Tomo 1): 97-104, São Paulo, Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1949-50; MENDES, Renato da S., Os bairros da 

zona norte e os bairros orientais, IN: A cidade de São Paulo - estUdos de Geografia Urbana, vol.ill:184-256, São Paulo, 

. ..s.sociação dos Geógrafos Brasileiros - SRSP, E.d. Nacional, 1958; LANGENBUCH, J.R, op. ciL 
8

. Cabe aqui ressaltar que essa não foi a única porção dos arredores paulistanos a se constituir, a partir do fmal do século XIX. 

como industrial e operária. O Bom Retiro, a Barra Funda, a Água Branca nascem na mesma época. 
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2. A FERROVIA DO CAFÉ CORTA SÃO PAULO

Ferrovia e urbanização 

A ferrovia inaugura, praticamente, a fase de transformação do Brás, de 

subúrbio de chácaras em espaço propriamente urbano. 

O recuo histórico até por volta de 1860 permitiu incluir o período de 

construção da primeira ferrovia paulista - a antiga São Paulo Railway, ou 

simplesmente a "Inglesa", como era denominada no passado.

Ligando Jundiaí a Santos e cortando os arredores da cidade de São Paulo, 

essa ferrovia foi construída por uma companhia inglesa cujos estatutos foram 

aprovados pelo governo Imperial em 1860, ano do início da construção da estrada. 

Inaugurada em 1867, até a década de 1930 coube a ela "o monopólio dos transportes 

entre o litoral e o planalto"9. Gozando do privilégio no escqamento dos produtos entre

Santos e Jundiaí, a empresa desinteressou-se pelo prolongamento da estrada depois 

de Jundiaí - "coube a fazendeiros, capitalistas e homens públicos de São Paulo levar os 

trilhos para as áreas que, na época já vinham sendo dominadas pela 'onda verde' dos 

cafezais" 10_ 

Mas não é da construção propriamente dessa ferrovia, ou das que nos anos 

seguintes partiriam de São Paulo, que cabe tratar aqui. O que interessa, sobretudo, é 

mostrar repercussões, consequências da implantação dessas ferrovias sobre a cidade e, 

muito particularmente, o papel de duas delas nas transformações que vão se operar, 

nas últimas décadas do século XIX, nesta porção da cidade - além da "Inglesa", a

Estrada de Ferro do N arte, construída pela Companhia São Paulo e Rio de Janeiro 

que em 1877 encontrou, a partir de São Paulo (da Estação do Norte no Brás), a 

. MA TOS, Odilon N. de,,.. vo/ução ferroviária de São Pau.lo e o desenvolvimento da cu.áura cafeeira, 3. ed. revista, São Paulo, 

Ed. Arquivo do Estado, 1981, p.74. 
10 

. Idem, p.n. 
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ferrovia que do Rio de Janeiro alcançava Cachoeira, completando assim, a ligação 

ferroviária entre São Paulo e a Corte pelo Vale do Paraíba 11.

Antes mesmo da chegada dos trilhos da São Paulo Railway à cidade de São 

Paulo, posições divergentes na Câmara dos Vereadores com respeito a um pedido de 

revogação da concessão de diversas datas nas várzeas do Carmo e do Brás revelam 

que a chegada iminente da ferrovia interferia nos mecanismos então vigentes de 

concessão de datas nos limites do rossio12. 

O motivo da polêmica residia na defesa de interesses da São Paulo Railway 

por um grupo de vereadores empenhados primeiro em anular as concessões de datas 

e depois, diante da vigorosa oposição que essa idéia suscitou, em suspendê-las em 

benefício da empresa que, assim, não seria onerada com desapropriações. A Câmara 

vetou, entendendo "que o fato da passagem da estrada de fe"o pelos te"enos desta

municipalidade não é uma razão para que sejam privados do direito inalienável que têm 

os habitantes desta cidade de obtê-las, prejudicando-se ilegalmente os nossos 

concidadãos em favor de uma empresa amplamente aquinhoada e garantida pelos 

poderes do Estado ( ... )" 13. 

Urna outra manifestação na Câmara, em 1862, do vereador José Porfírio de 

Lima, chamava a atenção para o perigo de represamento das águas nas várzeas do 

Cambuci, Carmo e São Bento, em consequência do "ate"ado da estrada de fe"o que se

está levantando"( ... ), ao mesmo tempo que propunha fosse a Câmara autorizada a 

copiar a planta das referidas várzeas com o plano de canalização do rio Tamanduateí 

cuja finalidade era estabelecer o escoamento das águas das chuvas evitando seu 

represamento, obra que se tomara mais premente diante daquele perigo 14.

A par do impulso à produção cafeeira representado pela substituição das 

tropas de burros pela ferrovia como meio de transporte, a chegada da ferrovia 

. Ibidem, p.8.5-86. 
12

. Cf. Atas da Câmara do Município de São Paulo, sessões de 26/ ,,'1860; 9/2/1860-, 12/4/1860; 25/6/1860 e 19/7/1860. 
13

. Idem, sessão ord. de 12/4/1860. 
14

. Cf. Atas da Câmara do Município de São Paulo, sessão de 10/1/1862 
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impulsionou o crescimento das cidades ao mesmo tempo que criou junto às estações 

novos núcleos estruturadores da sua expansão física. 

Em trabalho de 1971, Juergen R. Langenbuch examinou com riqueza de 

detalhes o papel da ferrovia na estruturação da cidade e seus arredores, 

principalmente através do que denominou os "povoados-estação" e os "subúrbios

estação" 15.

No caso da cidade de são Paulo a São Paulo Railway com seu traçado 

ocupando baixos terraços a leste do Tamanduateí e ao nane do núcleo urbano antigo, 

entre este e a várzea do Tietê, foi o primeiro grande marco de alterações profunda& 

na cidade. A ela seguiram-se logo outras ferrovias - a Sorocabana liga São Paulo a 

Sorocaba em 1875; a ligação ferroviária de São Paulo ao Rio de Janeiro é aberta ao 

tráfego em 1877. 

A fraca ocupação dos arredores paulistanos a leste do Tamanduateí à época 

d� inauguração da São Paulo Railway pode ser observada na planta da cidade de 1868 

onde os lotes grandes, demarcados, indicam o predomínio das chácaras. Mas a Parada 

do Brás, da "Inglesa", existe desde 1867, ano de inauguração da estrada 16. Parece

legítimo ver nela um ponto importante a partir do qual a urbanização avançou para 

leste. Esta hipótese se fundamenta no fato de que, quando, em 1875, teve início o 

assentamento dos primeiros trilhos da Estrada de Ferro do Norte - a partir do Brás 

em direção à Penha 17, nas imediações da Parada do Brás - o mesmo se fez sobre

terreno já arruado. A observação dos mapas do Brás permite visualizar o traçado 

dessa ferrovia seccionando várias ruas do bairro localizadas entre a linha da "Inglesa" 

e a atual rua Bresser. 

15
. IANGENBUCH, J.R, op. cit. 

16
. Cf. Sistema Ferroviário do Brasil, RFFSA, 1982,p.61. 

17
. "A Província de São Paulo", 4/1/1875. 
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Novo impulso no sentido da incorporação do Brás à cidade de São Paulo 

provém da inauguração da Estrada de Ferro do Norte em 1877. Em 1878 a Estação 

do Norte já estava ligada ao centro por bondes de tração animal, sendo esta linha, que 

ia até a chácara de Julio Joly na estrada para a Penha, a segunda inaugurada em São 

Paulo, depois daquela que, em 1872, ligou a Estação da Luz ao centro 18. 

Outras estações da "Inglesa" foram inauguradas mais tarde: a do Pari no 

início de 1891 e a da Moóca em 1898. A Estação Ipiranga, localizada para além da 

Moóca e, portanto, fora da área abrangida por este estudo, é anterior a essas duas, 

datando de 188619. 

Quanto às relações entre ferrovia e indústria, nenhuma ligação direta pode 

ser constatada, nessa área, antes de 1889, quando foi instalada a Tecelagem 

Sant'Anna de Juta, na Rua Flórida20, entre os trilhos da São Paulo Railway e o atual 

Largo da Concórdia Parece ter sido esta a segunda grande fábrica a se instalar no 

Brás. 

Outra observação que pode ser feita é que, diferentemente da São Paulo 

Railway, ao longo da estrada de ferro do Norte não se estabeleceu uma ocupação 

industrial compacta 

Ao contrário da primeira, esta estrada, assentada sobre terrenos um pouco 

mais elevados, evitou a várzea do Rio Tietê e, talvez por isso, às suas margens tenha 

se estabelecido, preferencialmente, o uso residencia121. 

18. Cf. RP.P. Cons. Francisco Xavier Pinto Lima ao pamr a administração ao Dr. João Theodoro Xavier, 1872; RP.P. Dr. João 
Baptista Pereira ao pamr a administração ao Vice, Barão de Três Ri� 1878; R.P.P. Dr. Sebastião José Pereira ao 
passar a administração ao Vice, Mons. Joaquim Manoel Gonçalves de Andrade, 1878 (inclusive o an.exo n.6 - Relatório da 
Diretoria Geral de Obras Públicas, 18n). 

19. Cf. Sistema Ferroviário do Brasil, RFFSA, 1982, p.61.
20. A Fábrica de Tecidos e Fiação Anhaia, no Bom Retiro, junto à SPR e à Sorocabana, é de 1886. (Cf. Bandeira Jr, AF., A

indíJsuia no Estado de São Paulo em 1901, S.Paulo, Typ. do Diário Oficial, 1901, p.3 e 55). 
21. LANGENBUCH identificou dois tipos de zonas industriais em formação ao longo da antiga Santos-Jundiaí, entre 1875 e 1915: 

a 'Faixa Industriai de Beira Linha', estendendo-se da Barra Funda até a Moóca, onde as fábricas, localizadas na 
contiguidade imediata da ferrovia formavam já uma s�o bastante densa; a 'Zona Mista Sub-Ferroviário", de ambos 
os lados da 'Faixa Industriai de Beira-Linha", onde 'o uso de solo industriai se vê emremeado com o uso de solo residencial, 

este represenlado basicamerue pelas moradias dos operários fabris- em sua maioria italianos'( ... ). As duas zonas 'formam, 
sob certo aspeao, um conjUIIID funcional inlegrado, onde as ferrovias, as fábricas e as residências dos operários se acham 

espaciaJmente vinculadas entre si'. 

&ta tipologia foi discutida pelo autor em artigo intituladoA=nlamento Industriai na Grande São PaukJ, s/d, (mimeo). 
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Teria sido a ferrovia o fator determinante na transformação das terras além

Tamanduateí em espaço industrial e operário? Sem dúvida nenhuma trata-se de fator 

decisivo. Mas não explica tudo. Afinal, em São Paulo, junto à ferrovia, formaram-se 

também, na mesma época, bairros burgueses - Campos Elíseos e Luz. 

A ferrovia foi o primeiro grande elemento de transformação no modo de 

ocupação das terras baixas ao redor do antigo núcleo urbano. As terras planas e 

baixas a leste e ao norte da cidade foram escolhidas para assentamento dos trilhos da 

SPR e da Sorocabana. Segundo Langenbuch, além de atender à preferência da 

ferrovia por terrenos planos, concorreu para essa localização o fato de se tratar de 

áreas desocupadas; evitadas pela expansão da cidade, utilizando-se delas "as fe"ovias 

podiam alcançar as proximidades do centro da cidade sem expropriações por demais

vultosas"22. 

A chegada da ferrovia respondia a processos de mudança globais na 

economia e na sociedade. Da mesma forma a diferenciação do espaço da cidade com 

o nascimento de novos bairros. A formação do Brás, Moóca e Belenzinho não pode

ser reduzida à presença da ferrovia, por determinante que tenha sido seu papel. 

Outros elementos foram talvez tão decisivos quanto ela. A análise da criação e 

implantação de alguns serviços urbanos nas terras a leste do Tamanduateí vai revelar 

outros elementos. 

As Porteiras do Brás 

Reclamação: 

"A Porteira do Brás 

O bai"o do Brás é sem contestação o mais habitado desta capital, e também o 

mais extenso. 

22. I.ANGENBUCH, RJ., op. cit., p. 99. 
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Crescido número de linhas de bondes cortam-no em diferentes direções, e 

quase todas tem passagem forçada pela porteira do Brás. 

Este fato só por si devia ser suficiente para despertar na administração da 

Estrada de Fe"o Jngleza a idéia de ordenar as manobras dos seus trens em outro locai. 

que não o que dá passagem a quase todos os bondes do Brás. 

Não n'o tem sido, no entanto, até agora.. 

Acresce ainda que todos os demais veículos que se dirigem à Estrada do Norte 

( e o seu número é considerável, todos o sabem) não tem outra passagem." ( ... ) 

("Co"eio Paulistano", 28/3/1893) 

Já foi assinalada em outra parte deste trabalho a ligação do Brás ao centro 

da cidade, por uma linha de bondes de tração animal. Com a inauguração da Estrada 

de Ferro do Norte (1877), a Cia Carris de Ferro da Capital instalou aquela que foi a 

segunda linha de bondes de São Paulo ( a primeira, inaugurada em 1872, ligava a 

Estação da Luz ao centro). Essas duas linhas foram interligadas já em 187823 .

De 1872, com a entrada em serviço da_ primeira linha da Companhia de 

Carris de Ferro da Capital, até a implantação do bonde elétrico pela Light ao iniciar

se o século XX, o transporte coletivo em São Paulo se fez por bondes puxados por 

burros. Até 1883 aquela companhia foi a única concessionária, gozando, desde 1877, 

do privilégio das ligações do centro da cidade em direção às estações ferroviárias e 

aos subúrbios, e entre as estações24_ Com o tempo novas linhas foram implantadas.

Em 1883 foi formada a Companhia de Carris de Ferro de São Paulo a Santo 

Amaro que inaugurou oficialmente em 1885 os 19 quilômetros da linha entre a 

Liberdade e Santo Amaro . 

. Sobre o transporte urbano na capital, entre 1870 e 1900, as seguintes fontes foram consultadas: 1)- Annaes da Ass. Lcg. 

Provincial, Sessão de 1871, sessão ord. de 4/3/1871. 2)- R.P.P. à Ass. Lcg. Provincial: José F. da Costa Pereira, 1872; 

Laurindo A de Brito, 1880; Conde de Três Rios, 1882; José Luís de A Couto, 1885; Barão de Parnaíba, 1887; Pedro 

Vicente de Azevedo, 1889. 3)- R.P.P. ao paMél1" a adm.: Francisco Xavier P. Lima a João Theodoro Xavier, 1872; João B. 

Pereira ao 2o. Vice, Barão de Três Rios, 1878; Sebastião J. Pereira ao 5o. Vice, Moos. Joaquim M. G. de Andrade, 1878; 

Visconde de Itu ao Barão de Guajará, 1883; Visconde de Parnaíba a Francisco de P. Rodrigues Alves, 1877. 4)

R.G.E.S.P. Prudente J. de Moraes � ao paMél1" a adm. a Jorge Tibiriça, 1890. 5)- R.SAC.0.P.: Jorge Tibiriça, 1893 e 

1895; Álvaro Augusto da Costa Carvalho, 1896; Firmiano M. Pinto, 1897. 
24. Cf. R.P.P. Barão de Parnaíba à Ass. Lcg., 1877.
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Mais duas empresas receberam concessão em 1889 para explorar o serviço 

de bondes na Capital. Uma delas estabeleceu a ligação entre o centro e o Ipiranga e a 

outra implanta as linhas da Bela Vista e Bom Retiro. 

A entrada destas duas novas companhias correspondeu a um momento de 

deterioração nas relações entre o governo e a Companhia de Carris de Ferro da 

Capital que, segundo os relatórios consultados, teria se desinteressado pela expansão 

da rede. Outros relatórios registram, entretanto, pelo menos a partir de 1886, disputa 

pela concessão de linhas na área de privilégio da Cia Carris de Ferro da Capital, por 

parte de outros empreendedores. 

Era problemático o transporte por bondes puxados por burros, havendo na 

época das chuvas frequentes paralisações. 

Esse meio de transporte perdurou ainda no início do século XX, depois· da 

concessão à Light do privilégio do transporte por bondes de tração elétrica. 

Nessa breve referência ao transporte coietivo no final do século XIX, cabe 

mencionar o Tramway da Cantareira, cuja construção pelo governo foi iniciada em 

1893, para transportar materiais para o sistema de abastecimento de água que 

acabara de ser encampado e entrara numa fase de expansão. Concluída em 1895, a 

linha tinha 13 Km de extensão - do Pari ao reservatório na Serra. Nesse mesmo ano 

foi aberta ao tráfego público e, em 1897, foi a linha estendida até a Várzea do Carmo. 

O propósito dessas descrição ligeira é apenas o de situar a questão do 

transporte coletivo e mostrar a ligação relativamente precoce, por bondes, das terras 

além-Tamanduateí ao centro, como decorrência da presença da Estação do Norte. 

Mas o que quero aqui destacar é que, embora a ferrovia tenha sido um 

elemento decisivo na integração das terras além-Tamanduateí à cidade, o que 

aparece, por exemplo, no estabelecimento da linha de bondes entre a estação 

ferroviária e a cidade, a ferrovia foi um obstáculo à interligação das partes oriental e 

ocidental da cidade e, nesse sentido, um elemento de segregação dos bairros orientais. 

As porteiras representavam as poucas brechas onde esse obstáculo podia ser vencido. 
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Brechas que a toda hora eram obstruídas tornando a ferrovia como obstáculo uma 

presença quase permanente. 

As porteiras da São Paulo Railway só foram completamente eliminadas cem 

anos depois da inauguração da estrada, com a construção do viaduto sobre seus trilhos 

na Av. Rangel Pestana. O viaduto da Rua do Gasômetro data do final dos anos 4<>25. 

25
. CT. MARTIN, André R., O Bairro <ÍIJ Brás e "a deterioração urbana". Dissertação de Mestrado, FFLOI- USP, Departamento 

de Geografia. S.Paulo, 1984 (mimco). 
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3. SANEAMENTO DA "PARTE BAIXA DA CIDADE�

"Reclamação - Moradores da Rua Vrsconde de Parna[ba, entre a do 

Hipódromo e a Immigração, queixam-se de que existem chiqueiros de porcos em várias 

càsas daquele quarteirão, notadamente nas de Nos. 69 e 71. Os habitantes daquela rua,

que só ali moram por absoluta necessidade, estão privados de exgotos e de água da 

cantareira; a rua, sem calçamento, conserva durante semanas, em largas poças, a água 

da chuva, que por ali apodrece cheia de limo e de vermes. Ora, além desses elementos de 

morte, consentirem-se ainda chiqueiros de porcos parece realmente demasiado 

abandono. 

( ... )" "O Estado de São Paulo", 1/2/1893 

"Chamamos a atenção do Sr. Intendente de polícia e higiene para o grande 

número de poças de agua estagnada que existem na Avenida Rangel Pestana, Rua de 

Santa Cruz da Figueira e suas imediações. 

Dessas poças desprendem-se tais emanações pútridas que quem por ali passa 

expõe-se a um verdadeiro perigo'� 

"O Estazio de São Paulo", 20/7/1898 

Assinalei, no início deste capítulo que, por volta de 1840, a Várzea do 

Carmo, a leste da cidade, poderia ter representado um obstáculo à expansão da 

cidade nessa direção. Tanto que, na primeira metade do século XIX, é para o norte, 

noroeste e oeste que a cidade cresce. 

A idéia de sanear e embelezar a Várzea do Carmo aparece com frequência, 

durante a segunda metade do século XIX, nos documentos oficiais consultados. A 

defesa dessa idéia convivia, entretanto, com deliberações que levavam à degradação 

das já precárias condições sanit�as da área. Em 1862 a Câmara Municipal opõe-se à
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concessão de datas na Várzea do Carmo por estar o local su1e1to a plano de 

melhoramentos visando transformá-lo em ''passeio público da capitaf'26. Em 1870 a

mesma Câmara aprovou proposta do vereador Pacheco de Toledo de remoção ''para a 

Vánea do Carmo no lugar indicado, e isto todos os fins de meses", do '1ixo de todas as 

mas e pateos da cidade"27. 

O Conde de Três Rios, Vice-Presidente da Província, refere-se, em 1882, à 

Várzea do Carmo corno "receptáculo das fezes da cidade", insistindo no fato de que

"além das causas naturais que tomam a Vánea do Carmo um lugar perigoso, o centro de 

fezes a que me referi tem existência oficial, porque foi o ponto designado pela Câmara 

Municipal para o despejo da cidade"28. 

A existência da Várzea do Carmo nessas condições não impediu, contudo, 

que, depois de 1870, o Brás abrigasse os maiores índices de crescimento demográfico 

dos arredores paulistanos. Quando, em 1893, inicia-se efetivamente a canalização do 

Tamanduateí e, depois (1895), a drenagem das Várzeas do Carmo e do Brás, este já é 

um bairro industrial e o mais populoso de São Paulo, abrigando a maior concentração 

de imigrantes. 

O bairro do Brás nasceu e cresceu sobre os pântanos que se estendiam a 

leste da cidade. 

O testemunho de Elisée Reclus que visitou a cidade em 139329 comprova

isso: 

( ... ) ·� leste um outro bairro, povoado sobretudo de italianos, estende-se ao 

longe na planície baixa e contrasta por ruas fábricas, ruas mas rujas, seus esgotos 

lodosos, com as constmções elegantes e as chácaras dos bai"os ocidentais. Seria -urgente 

drenar o solo e organizar vastos espaços em parques e jardins; mas as constmções 

26. Atas da Câmara Municipal de São Paulo, sessão de 24/7/1862. 
27. Atas da Câmara Municipal de São Paulo, sessão de 2/6/1870. 
28. R V.P.P. Conde de Três Rios à Ass. Leg. Provincial,1882. 
29. RECLUS, E., - L 'homme et la tem! (lntroduction et choi.J: dcs texteii par Béatrice Giblin ). Paris, Maspero, 1982, vol. 1, p.58 
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invadem incessantemente as te"as pantanosas e podres de imundicies, onde os có"egos 

se encontram para ir se de"amar ao norte do rio Tietê"30. 

A consulta a relatos oficiais sobre a situação do bairro, a plantas da cidade e 

a deliberações sobre as obras de canalização do Tamanduateí e drenagem de suas 

várzeas, ao longo da segunda metade do século XIX, revela idéias e projetos que não 

chegaram a se realizar. As intervenções começam de fato a partir de 1893. Em 1897 as 

obras são interrompidas sob alegação de falta de recursos e só em 1901 é autorizada 

sua retomada 

Em 1888, a insalubridade dos terrenos em torno da recém-inal.lgllrada 

Hospedaria de Imigrantes do Brás foi tema de um artigo de jornal onde a escolha do 

local para sua construção é questionada já que "o te"eno nos parece fácil de encharcar 

e cremos que não guarda em si perfeitas condições de salubridade"3 l. 

A passagem seguinte, sobre o Brás em 1913, confirma a insalubridade das 

terras sobre as quais o bairro foi edificado: 

"O distrito do Braz, há algum anos atrás um verdadeiro charco , está hoje 

completamente saneado, coberto de edificações e fábricas; aí, como nos demais distritos 

modernos da cidade, as ruas se cortam em ângulo reto e são igualmente espaçadas'J2. 

É discutível essa afirmação de que em 1913 o bairro estava completamente 

saneado. Isso porque, apesar das inúmeras intervenções registradas na história da 

cidade, o problema das inundações do Tamanduateí permaneceu sem solução até 

hoje. 

De Ecléa Bosi33 reproduzo a passagem seguinte, do depoimento do Sr. 

Amadeu, nascido no Brás em 1906, para mostrar como os moradores de certas áreas 

do bairro conviviam com as inundações no seu cotidiano: 

30
. RECLUS, E., Nouvelle Géographie Universelle - IA Terre et les les Hommes, Arnérique du Sud, tome XIX, Paris, Hachette, 

1894, p.371. 
31. "Diário Popuiar', 24/3/1888. 
32

. Impressões do Brasil no Século XX - sua história, seo puvo, commércio, indústrias e recursos, l..ondrcs/R. de ,. 1eiro, Reginald 

Lloyd, , 1913, p.644. 
33

. BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade - lembraru;as de vellws, 2. ed., S.Paulo, TA. Queiror./ Edusp, 1987. 
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"Quando eu era criança, na Rua Carlos Garcia, precisavamos fugir de casa 

quase todo mês, um ou dois dias. O rio Tamanduateí enchia fácil, era muito estreito. 

Uma vez nós saímos de casa, eu tinha uns quinze anos, e fomos dormir três dias numa 

casa de amigos, no alto do Cambuci. A água estava já a um metro e vinte do chão. Me 

lembro que mais de cinquenta vezes saímos de manhã e voltamos só de noite. No 

Cambuci, a enchente era uma brincadeira, davam conhaque e caipirinha pros 

bombeiros, as famz1ias ficavam amigas dos bombeiros ,,34. 

Embora não se possa falar em completo saneamento das várzeas do 

Tamanduateí, é inegável que, a partir de um dado momento, a necessidade de 

promover o saneamento se impôs. 

A ocupação das terras baixas relacionava-se a processos de segregação 

espacial e social - ·certas atividades e certos grupos da população (imigrantes) tinham 

que ficar longe da "cidade". A expansão dessas atividades e o crescimento dessa 

população acabaram por incluir essas terras no âmbito da cidade. Quando isso 

aconteceu instalou-se um problema - as condições sanitárias aí vigentes passaram a 

representar uma ameaça à continuidade do fluxo imigratório e uma ameaça a toda a 

população da cidade. Urgia, então, sanear. Os documento oficiais mostram que a 

classe dominante, através dos seus representantes, via o saneamento como uma 

necessidade. Teria havido pressões populares para que o saneamento fosse feito? 

Como se manifestaram a respeito os moradores do Brás? 

Houve pressões, já em meados dos anos 1870, como se depreende do 

pronunciamento do Presidente João Theodoro Xavier a respeito de "clamores" 

decorrentes da falta de água no Brás35. Em ocasiões diferentes, durante a última 

década do século, a imprensa divulgou reclamações de moradores do Brás sobre a 

falta de saneamento no bairro - faltava água, esgoto, drenagem das águas pluviais36. 

Os poucos dados que encontrei não me permitem, entretanto, aprofundar aquelas 

questões 

. Idem, p.79. 
35. Cf. R.P.P. João Theodoro Xavier à Ass. Leg. Provincial, 1875.
36. 'O Estado de São Paulo', 4/1/1893; 1/2/1893; 20/7/1898; 'Correio Paulistano', 12/12/1900; 29/12/1900.
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A Várzea do Carmo é saneada e "embelezada" 

As discussões sobre o saneamento e embelezamento da Várzea do Carmo 

seguidas de projetos, aparecem com frequência nos discursos oficiais de vereadores e 

Presidentes de Província ao longo da segunda metade do século XIX. 

Exponho, a seguir, uma tentativa de síntese do conjunto de idéias, projetos e 

obras sobre o saneamento e o embelezamento da Várzea do Carmo e a drenagem do 

Brás, objeto de manifestações e deliberações pelas autoridades do governo, 

registradas em diversos documentos consultados nesta pesquisa37 para o período

entre 1860 e 1900. 

A necessidade de sanear a Várzea do Carmo foi discutida na Câmara 

Municipal em 1862. Já nessa_ época seus terrenos aparecem como passíveis de um 

plano de melhoramento que visava sanear e embelezar o lugar. 

Em 1880, o Presidente l.aurindo Abelardo de Brito faz referências a estudos 

para a dissecação dos pântanos da Capital, feitos por iniciativa da Cia Cantareira e 

Esgotos, empresa que em 1876 fora contratada para realizar as obras de encanamento 

das águas da Cantareira e da rede de esgotos da Capital. Como justificativa dos 

estudos, a empresa considerava que as condições de salubridade pública da Capital 

não dependiam só do abastecimento de água potável e de um bom sistema de esgotos. 

Por eles, revelava-se possível evitar as enchentes anuais dos rios Tamanduateí e Tietê. 

Naturalmente, a Cia Cantareira estava interessada em contratar com o governo 

também as obras de saneamento das várzeas . 

. 1) -Atas da Câmara do Município de São Paulo - sessões de 2/1/1862; 10/7/1862; 24/7/1862. 2) - Relatórios dos Presidentes 

da Província à Ass. Lcg. Provincial: João Thcodoro Xavier, 1875; Laurinda Abelardo de Brito, 1880 e 1881; Vicc-Prcs. 

Conde de Três Rios, 1882; Francisco de Carvalho S. Brandão, 1883; Barão de Guajará, 1884; José Luis de A Couto, 1885; 

João Alfredo C. de Oliveira, 1886; Barão de Parnaíba, 1887 (inclusive relatório anexo da Repartição de Obras Públicas). 

3) Relatório do Gov. do F.st. Prudente J. de Moraes Barros ao p.war a adm. ao Dr. Jorge Tibiriça, 1890. 4) Relatórios 

dos Secretários da Agr., Com. e Obras Públicas ao Gov. do F.st. Dr. Alfredo Maia, 1892; Dr. Jorge Tibiriça, abr./1893 e 

os referentes a 1893 e 1895; Dr. Alvaro Augusto da C. Carvalho, 1896; Dr. Fmniano M. Pinto, 1897; Dr. Alfredo Guedes, 

1898. 
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O Presidente Francisco Soares de Carvalho Brandão afirma, em 1883, a 

inegável necessidade de melhorar as condições em que se acham os terrenos da 

Várzea do Carmo, não só para o alargamento e aformoseamento da capital, como 

também pelas exigências higiênicas. 

Enquanto em 1862 a solução do problema das inundações aparecia na 

canalização do Tamanduateí, em 1883, sanear a Várzea do Carmo supunha um 

conjunto de obras dispendiosas no curso desse rio (canalização) e do Tietê 

(desobstrução de cachoeiras), além da dissecação e aterros de toda a vasta área. O 

melhoramento das várzeas dos dois rios era visto como o mais grandioso serviço que 

se poderia prestar à Capital. 

Mas, o que de fato tinha sido feito durante esses 20 anos? Nada além de 

pequenas intervenções pontuais: é de 1870 um projeto de ponte de alvenaria sobre o 

Tamanduateí, na Moóca, para substituir a existente; João Theodoro Xavier, em 1875, 

fez construir a "Ilha dos Amores", um passeio em frente ao mercado; a ponte do 

Ferrão foi substituída em 1881, para permitir a abertura de um "boulevard"

comunicando o aterrado do Brás como o do Gasômetro; a ponte do Gasômetro foi 

substituída, em 1882, por outra de estrutura metálica; obras de arrasamento das 

cachoeiras de Casa Verde e Inhaúma foram iniciadas em 1883 e, ao que parece, não 

concluídas. 

A partir de 1880 aproximadamente, entra-se numa fase em que a ênfase é 

dada à elaboração de estudos e projetos que, entretanto, não foram realizados. Além 

dos estudos da Cia Cantareira, em 1885 o governo encarrega o Eng. Revy de elaborar 

plano para preservar das inundações as planícies próximas à_ cidade. Como solução 

para as inundações do Tamanduateí, dois reservatórios deveriam ser construídos no 

vale superior - um no rio dos Meninos e outro no próprio Tamanduateí - de modo a 

represar parte da água da chuva; o rio correria por uma canal com nível inferior aos 

das planícies. Fazia parte do plano a canalização do Anhangabaú. 

O plano do Eng. Revy foi julgado muito ambicioso pelo Barão de Parnafba 

que, embora considerasse o saneamento e embelezamento da Várzea do Carmo uma 
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das obras mais importantes para a Capital, não a considerou prioritária, além de 

achar que deveria ser realizada às expensas dos co"fres municipais e não estaduais. 

Ainda, segundo ele, os projetos apoiavam-se em dados insuficientes. O 

desconhecimento das causas gerais e específicas das inundações aconselhava adiar 

decisões quanto a obras a realizar. Assim, propõe a constituição de uma Comissão 

para fazer os indispensáveis estudos à elaboração de um plano geral. 

Em seguida à proclamação da República, entra-se na fase propriamente de 

intervenção. Já em 1890 o Governador Prudente de Moraes depois de anular 

deliberação da Câmara Municipal que aprovara projeto de saneamento da Várzea do 

Carmo assentado na alienação de terrenos em favor de particulares, nomeia 

Comissão38 para elaborar projeto de saneamento das várzeas. 

A partir daí, as intervenções serão guiadas pelos projetos da Comissão de 

Saneamento do Estado. Em 1893 ou 1894 iniciaram-se as obras que compreendiam a 

canalização do Tamanduateí, com a substituição de várias pontes_; a canalização do 

Anhangabaú; a drenagem profunda do Brás. 

Em 1894 foram realizados serviços de drenagem superficial em um trecho 

do Brás, compreendendo abertura e limpeza de valas, entre outros. 

As obras foram suspensas em 1897 quando por medida de economia os 

serviços de canalização, drenagem e calçamento foram adiados. A retomada vai 

ocorrer em 1901. 

Duas posições se confrontavam quanto ao modo de realizar a obra com 

implicações para a utilização futura da área. Para uns, o Estado devia dela se 

incumbir e a Várzea seria transformada em "Passeio Público da Capital''. Esta 

concepção fundava-se na condição dessa área, de "te"as de uso comum", que vinha do 

período colonial e deveria ser preservada. Para outros, as obras seriam contratadas 

pelo governo, com empresa privada. O governo seria responsável pelo plano das 

obras. À empresa privada seriam concedidos os terrenos beneficiados . 

. A Comissão era composta pelos engenheiros Drs. AF. de Paula Souza, diretor da Superintendência de Obras Públicas e 

Thcodoro F. Sampaio, da Comissão Geográfica e Geológica do Estado. Incluía também os auxiliares necessários, tirados 

daquela repartição. 
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Em mais de um momento as duas posições se confrontam. 

Quando o primeiro governador do Estado decide, em 1890, nomear 

Comissão para projetar as obras de saneamento e embelezamento da várzea, a 

primeira posição prevalece39 _ 

As obras se arrastaram por trinta anos e essa orientação vitoriosa em 1890 

não prevaleceu até sua conclusão. 

Em 1901, num momento em que foram retomadas as obras que tinham sido 

interrompidas em 1897, foi eliminado do projeto o "embelezamento", permanecendo 

apenas o "saneamento'4º. Do embelezamento o governo só vai se ocupar mais tarde. 

É de 1914, ano do início da gestão de Washington Luís P.de Souza na 

Prefeitura, a autorização da Câmara para a construção do Parque da Várzea, tal 

como concebido pelo paisagista francês Cochet41 _ Nesse momento, ao que tudo

indic� estava concluída a canalização do Tamanduateí, que tinha sido· iniciada por 

volta de 1893. O aterramento da várzea também tinha sido feito, iniciado no final da 

gestão de Antonio Prado e terminado na de Raimundo Duprat. Foi feito com terra de 

morros do Ipiranga que misturada a água foi transportada por meio de calhas42_ 

O projeto aprovado em 1914 e executado, previa a alienação de parte dos 

terrenos da própria várzea em pagamento à empresa contratada - Cia Parque da 

Várzea - dessa maneira assegurando-se os recursos necessários ao saneamento e 

ajardinamento 43 

. Exposição do Gov. do Estado Dr. Prudente J. de Moraes Barros. ao pas&ar a adm. ao Dr. Jorge Tibiriça, 1890.
40

. C.D.E.S.P., Projeto no. 62 - Embcle2.amcnto da Várzea do e.armo. Annaes da Sessão Ordinária de 1901, sessões ordinárias: 
82a. (5/10/1901); 85a. (10/10/1901); 86a. (11/10/1901).

41
. TORRES. Maria Celestina T.M., O bairro do Brás, op. cit, p.180. Na pesquisa que rcali7.ci, a menção mais antiga a um plano 

de· transformação da Várzea do Carmo cm passc10 público foi encontrada na Ata da Sessão de 24/7/1862 da Câmara 
Municipal de S.Paulo. Em 1886. o Presidente da Província João Alfredo Corrêa de Oliveira, cm relatório à Assembléia 
Legislativa, faz referência ao estabclccimcmo de um 1ardim expenmentar como um dos ítens do projeto prelimtnar de 
saneamento das planícies inundáveis nas imediacõcs da cidade apresentado pelo Eng. Rcvy. Entre outros projetos. o de 
um parque a ser criado na Várzea do e.armo. conscou do relatório de 1911, apresentado ao prefeito aa Capital por JA 
Bouvard (Cf. relatório transcrito por TOLEDO. Benedito Lima oe. Em um século três cidades. c.J. Arqullcturd. R. de 
Janeiro, F.C. Editora, n. 19, 1978) 

42
. Dossiê no. 001/6 - O Planejamento Urbano da Cidade de São Paulo (contribuic;õcs para recuperação de sua memória) - 1900-

1971: O crescimento de São Paulo e sua administração (Eng. Rogcrio Cesar de Andrade Filho). COGEP-Coordenadoria 
Geral do Planejamento - Prefeitura Municipal de S.Paulo, p.9. 

43
. Bens Culturais Arquitetônicos no Município e na Região Metropolitana de S.Paulo, Secretaria dos Negócios Metropolitanos, 

EMPLASA/SEMPIA, 1984, p.416.



Várzea de Santa Rosa (prox. à Rua do Gasômetro). Inundação por volta de 1918. (Arquivo de 
Ncgativoc;/OPH /PMSP). 
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Aspecto do Parque D. Pedro II, em 19"....2, tirado do Palácio dac; Indústrias, em direção à Cidade. Em 
primeiro plano a Rua do Gasômetro. (Arquivo de Negativos/DPH/PMSP). 
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As obras só foram iniciadas em 191844 e se estenderam pela gestão de Firmiano 

Pinto na Prefeitura45 _ Por meio de uma complexa rede subterrânea o terreno da 

várzea foi drenado 46. 

Não foi encontrada a data precisa de conclusão das obras do parque (1922 

ou 1923) que, a partir de 1921 passou a denominar-se Parque Pedro rr47. 

Água e Esgotos - problemas e "soluções" 

O primeiro serviço domiciliar de água e esgotos da cidade de São Paulo foi 

concluído em 1884. À Cia Cantareira de Água e Esgotos foi concedido, em 1875, o 

direito de realizar as obras. 

O projeto aprovado de abastecimento de água incluía sua captação na Serra 

da Cantareira, seu transporte da serra até o reservatório na cidade (Consolação) e 

deste até aos consumidores. 

No mesmo ano, o Governo aprovou a transferência à mesma empresa do 

direito obtido, em 1875, por Claudio José Pereira e José Antonio Coelho, "de 

construção de um sistema completo de esgotos e despejos, semelhante ao adotado na 

corte"48.

A falta de água potável era um dos assuntos mais presentes nas discussões 

sobre a cidade na segunda metade do século XIX. 

Uma indicação do vereador Porfírio de Lima à Câmara, solicitando o envio 

à Assembléia Legislativa de uma representação tratando da falta de água, mostra as 

condições em que se fazia o abastecimento. Segundo o vereador, os que não podiam 

44. TORRES, Maria Celestina T.M., op.cit., p.184. 
45. Dossiê no. 001/6, op. cit, p.18. PENTF.ADO, Jacob, Belenzinho - 1910, S. Paulo, Martins, p. 60. 
46. Bens Culturais Arquitetônicos ... , p.416. 
47. TORRES, Maria Celestina T.M., op. cit., p.189. 
48. RP.P. Dr. Sebastião José Pereira à� Leg. Provincial, 1876. 



50 

comprar água recorriam aos chafarizes onde, além de escassa a água era impura ou 

então utilizavam as águas infeccionadas do Tamanduatef9. 

A idéia de abastecer São Paulo com água captada na Serra da Cantareira é 

bem anterior à execução do projeto da Cia Cantareira e Esgotos. 

Uma lei de 1859 determinava o encanamento das águas da Cantareira. Em 

1860, uma subscrição feita pela Câmara para levantar recursos para essa obra atingiu 

o montante de 120 contos de réis, mas o governo não tomou nenhuma providência

para realizá-la50_ Em 1861 a Câmara aponta falhas no projeto de encanamento das

águas da Cantareira, apresentado por Willian Elliot51 . Pode ter sido este o primeiro

projeto apresentado para essa obra. O fato é que, entre a idéia e a realização houve

um longo percurso no qual vários projetos foram examinados, propostas alternativas

tentaram se impor e foram derrotadas. Naturalmente, por trás das diferentes

propostas, pessoas e grupos disputavam o privilégio de realizá-la.

Algumas posições divergentes foram identificadas na disputa. Uns 

defendiam a utilização dos mananciais da Cantareira, outros eram pelo 

aproveitamento da água de outras fontes. Havia os que defendiam a execução das 

obras pelo governo e os que defendiam sua contratação com empresa privada. Havia 

os que defendiam a criação de um imposto específico para cobrir os gastos com a 

obra, e os que eram contrários a essa forma de obtenção de recursos. Uns defendiam 

o serviço obrigatório, outros a ligação facultativa à rede.-

O contrato firmado com a Cia Cantareira configura a posição vitoriosa 

nessa longa disputa. Entre a mencionada lei de 1859 e a assinatura do contrato com a 

Cia Cantareira, várias deliberações deixaram de ser cumpridas, outrás foram 

reconsideradas e substituídas e até um contrato foi rescindido52_ 

49
. Cf. Atas da Câmara da Cidade de S.Paulo, scs.ção ordinária de 3/2/1860. 

50
. Idem. 

51
. Atas da Câmara da Cidade de S.Paulo, sessão ordinária de 13/5/1861. 

52
. Tratava-se de um projeto alternativo, de captação dos mananciais do morro Caaguassu, contratado pelo governo, cm 1864, 

com os empresários F.Ribciro dos Santos Camargo e Carlos Rath. Estes obrigavam-se a fornecer diariamente à cidade, 

80.000 medidas de água. Em contrapartida, a empresa gozaria. por 30 anos, do privilégio no abastecimento de água, além 

de receber uma subvenção de 20 contos anuais. As obras não foram concluídas e o contrato rescindido em 1868. Antes 

mesmo da rescisão do contrato a Assembléia Legislativa aprovou, em 1866, o Projeto n. 62, que autorizava o governo a 

contratar com empresa particular a canalização das águas da Cantareira. 
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À frente da Cia Cantareira e Esgotos estavam os empresários Coronel 

Antonio Proost Rodovalho, Major Benedito Antonio da Silva e Daniel M. Fox53, este 

último. superintendente da São Paulo Railway. 

As obras só se iniciaram em 1879, depois que a empresa contratou sua 

execução com o Coronel Antonio Proost Rodovalho e Eduardo Benest54. 

Pelo contrato, o governo concedia à empresa o privilégio (monopólio) na 

venda de água e na coleta dos esgotos, pelo prazo de 70 anos. O serviço de esgotos era 

"obrigatório para todas as habitações, pois é estabelecido antes no interesse da 

salubridade pública, que na comodidade de pàrticulares"55. Para cobrir os gast�s com a 

implantação deste serviço foi criado um imposto. "A população indigente" deveria ficar 

isenta de qualquer pagamento, do que decorria onerar o imposto a ser pago pelos 

"favorecidos da f ortuna"5 6. 

O serviço de água era facultativo, a empresa obrigando-se a construir seis 

chafarizes, em locais estipulados pelo governo, para distribuição gratuita de água, 

além de 100 válvulas de incêndio57. Além dos chafarizes, "terá a população o livre uso 

e gozo de todas as venerrtes, mananciais, ribeiros, rios e tanques ora existentes; assim 

como os particulares continuarão no gozo dos mananciais, poços, etc., que existirem em 

seus prédios"58. Reconhecendo à Cia Cantareira o direito a "lucros razoáveis", o 

governo concedeu-lhe o monopólio na venda de água. 

O governo reconhecia o prejuizo que essa medida causava aos "aguadeiros". 

Em contrapartida, era toda a população que se beneficiava. A eliminação dos 

"aguadeiros" é justificada por representar a superação das irracionalidades implicadas 

na relação que se estabelecia entre vendedores e compradores de água: 

"Hoje, quem quiser comprar água, há de sujeitar-se aos caprichos dos 

carroceiros, que nem sempre são encontrados nas ocasiões precisas; a empresa há de 

53. Cf. RP.P. Dr. Sebastião José Pereira à Ass. Leg. Provincial, 1876.
54. Cf. R.P.P. Laurindo A de Brito à Ass. Leg. Provincial, 1880.
55. R.P.P. Dr. Sebastião José Pereira à Ass. Leg. Provincial, 1876.
56. Idem.
57. Os chafarizes teriam que ser colocados nos seguintes Largos: Guaianazes, Sete de Setembro. São Bento, Luz, Curros e Bras.

(Cf. RP.P. Laurindo Abelardo de Brito à Ass.Leg.Prov., 1881). 
58. R.P.P. Dr. Sebastião José Pereira à Ass. Lcg. Provincial, 1876.
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fornecer a qualquer hora do dia ou da noite e por preço inferior ao mínimo do que é 

cobrado pelo carroceiro a quantidade de água exigida·� 

"Hoje, quem quiser água gratuita, tem de ir procurá-la nas vertentes ou 

chafarizes, e co"e o risco, ou de não achá-la, ou de encontrá-la em tal estado de 

impureza, que seja imprestável; no domínio do contrato, o necessitado irá aos chafarizes 

seguro de fornecer-se de água límpida e na quantidade que lhe aprouver"59 . 

A claúsula da compra facultativa de água foi uma solução intermediária 

encontrada, resultado de um compromisso entre o governo, decidido a contratar a 

obra com uma empresa privada, e aqueles que se opunham a essa solução por julgar 

prejudicial à população a concessão a uma empresa do monopólio no abastecimento 

de água. 

De qualquer modo, o sentido da realização das obras de abastecimento de 

água era o da eliminação de uma relação direta com a natureza para obtenção de 

água potável, seja pelos usuários, seja por intemédio dos "aguadeiros". A introdução da

racionalidade empresarial no abastecimento de água significa o estabelecimento de 

relações sociais indiretas, mediadas pelo mercado, para a satisfação de uma 

necessidade vital. 

O abastecimento de água e a coleta de esgotos parecem ter sido a maior 

obra realizada na cidade de São Paulo no final do século XIX. De maior vulto que 

ela, só o saneamento das várzeas, iniciado efetivamente em 1893 e que se estendeu 

pelo século XX adentro. 

A obra empreendida pela Cia Cantareira, segundo Singer, ""ddtou São Paulo 

do melhor serviço de águas e esgotos do Brasil na época;,60. Como se verá em seguida,

essa obra não resolveu, entretanto, nem o abastecimento de água, nem a coleta de 

esgotos na ''parte baixa da cidade". 

As obras da Cia Camareira e Esgotos foram consideradas concluídas em 

1884. Em 1887 o governo aceitou, ''definitivamente, para os devidos fins, as obras de 

. Idem. 
60

. SINGER, P., Desenvolvimenlo Econômico e Evolução Urbana, 2.cd., S.Paulo, Nacional, 1m, p.39. 
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abastecimento de água e esgotos"61. Em 1890 havia falta de água na cidade e muitos

bairros não eram servidos pela rede de esgotos. São Paulo crescia em ritmo muito 

acelerado e a empresa não ampliou as redes de modo a atender ao crescimento62.

O primeiro governo republicano relaciona a ineficiência do serviço com sua 

exploração por uma empresa privada. Examinando o contrato com a Cia Cantareira o 

governo não encontra uma só cláusula "que inabilite esta Cia de vexar quanto quiser o 

público, que todavia, é quem lhe fornece elevados dividendos". 

"Virando unicamente o ganho, deixou crescer a população da cidade sem 

preparar-se para atender ao natural aumento de consumo de água. 

Ao serviço de esgotos aplica material poroso, impróprio para tais serviços. Os 

materiais próprios são muitissimo mais caros"63. 

Prudente de Moraes empenha-se na defesa da estatização do serviço de 

água e esgotos. Para ele, a natureza desse serviço, essencialmente de higiene pública, 

não se coaduna com uma exploração mercantil. Embora exigindo conhecimentos 

especiais para projetar e realizar as obras necessárias, o que justificaria a execução 

por empresa privada, uma vez implantado, o funcioname_nto "é de tal natureza 

uniforme e constante que pode muito bem ser dirigido por pessoas que nào tenham 

interesse imediato nele"64. 

Há nessa argumentação, além da defesa de postulados da economia liberal, 

o reconhecimento implícito da incompetência técnica do governo para realizar as

obras. Fica, portanto, muito frágil a defesa da estatização do serviço. No momento em 

que o governador faz essa exposição,a expansão da rede, de modo a adequar-se às 

necessidades da cidade em crescimento acelerado, é exigência premente. A 

estatização do serviço vai enfrentar, então, a realização de obras de expansão e não só 

o gerenciamento do serviço.

61. R.P.P. Visconde do Parruuba, ao passar a adm. ao Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, 1887. 
�2. CC. Exposição do Gov. do F.st. Prudente de Mor-.. .s Barros, ao passar a adm. ao Dr. Jorge 1íbiriça, 1890. 
63. Idem. 
64. lbidem. 
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· A Cia Cantareira e Esgotos foi encampada, em 1892, pelo governo, que

passou a cuidar imediatamente da expansão das rede·s de água e esgotos. 

Embora as deficiências apontadas pelo Presidente Prudente de Moraes nos 

serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos afetassem de um modo geral os 

bairros novos de São Paulo, os documentos consultados deixam muito claro que essas 

deficiências eram maiores "na parte baixa da cidade" e que, quanto ao suprimento de

água, as soluções adotadas para o Brás resultaram na implantação de um serviço de 

segunda classe. 

Vejamos como o Brás se integrou, primeiro à rede de água e, depois, à rede 

de esgotos, durante o período de vigência do contrato com a Cia Cantareira e, em 

seguida, à encampação desses serviços pelo governo. 

A primeira referência encontrada sobre o abastecimento de água no Brás é 

de 1874. Face à urgência de se satisfazer a necessidade de água na cidade, o 

Presidente João Theodoro Xavier, recomendando à Assembléia a contratação de 

empresa para encanar as águas da Cantareira, refere-se a situação: na Sé a água era 

insuficiente, enquanto o Brás e Santa Efigênia, "duas grandes freguesias das capital', 

encontravam-se dela privadas65 _

O mesmo Presidente , no ano seguinte, informa ter providenciado o 

abastecimento de água na freguesia do Brás, "onde imensa carestia excitava os 

clamores da maior parte da população". Mandou construir um chafariz na rua do

Gasômetro e outro na rua Nova do Jardim66_

Em 1881 o Presidente em exercício autorizou "os consertos do chafariz na 

rua do Gasômetro, único que abastece a máxima parte da população do Brás"67. 

Com a realização das obras da Cia Cantareira e Esgotos, o Brás foi ligado à 

rede geral de distribuição de água, assim como à rede de esgotos, mas, como se verá, 

não se beneficiou desses serviços da mesma maneira que a parte ocidental da cidade. 

65
. Cf. RP.P. João Thcodoro Xavier à Ass. Lcg. Provincial, 1874. 

66
. Cf. RP.P. João Theodoro Xavier à Ass. Lcg. Provincial, 1875. 

67
. RP.P. Laurindo A de Brito à Ass. Lcg. Provincial, 1881. 
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Conforme assinalado, as obras da Cia Cantareira foram consideradas 

concluídas em 1884. Em 1891 a Superintendência de Obras Públicas aceitou proposta 

da Companhia de utilização, em caráter provisório, das águas do Ribeirão Ipiranga, 

para abastecer a "parte baixa da cidade", durante cinquenta dias; sua utilização 

definitiva ficava dependendo "de exame mais detido das águ,as e desapropriação pela 

Companhia, de todo o vale a montante da captação, a fim de garantir sua·pureza"6B. A 

autorizaçào foi concedida no mês de julho e a medida visava sanar a falta de água na 

''parte baixa da cidade" no período seco. 

Em 1893 o Brás continuava sendo abastecido pelas águas do Ipiranga, 

canalizadas pela Cia Cantareira. Havia dois problemas com esse abastecimento: as 

águas não pessuíam a pressão necessária para atingir os pontos um pouco mais 

elevados do bairro, como o Marco da Meia-Légua; as águas estavam poluídas, em 

razão da concentração de moradores nas proximidades do local de captação e da 

estrada pública que atravessava o córrego, sem ponte, acima desse local. Para resolver 

os dois problemas admitia-se como necessária a captação das águas em ponto mais 

elevado 69.

Por que razão o Brás, estando ligado ao Sistema Cantareira, era abastecido 

por água do córrego lpiranga? 

Essa questão ficou esclarecida nos relatórios sobre obras públicas referentes 

a 1898, 1899 e 1900. Em 1898 houve grave crise no abastecimento de água da cidade. 

Durante o período de estiagem o suprimento diário ficou reduzido à metade do 

suprimento médio diário do período chuvoso. 

V árias medidas foram adotadas para superar a crise. Todas elas visavam 

''garantir maior suprimento ao Bai"o do Brás que, por sua posição topográfica e 

dependência da rede geral de distribuição, se constituía em elemento pertubador do 

abastecimento da cidade"70_ Por sua posição topográfica, a água escoava naturalmente 

68
. Diário Offcial do Est. de S.Paulo, '12/7/1891. 

69
. Cf. R.SAC.O.P. Dr. Jorge Tibiriça ao Prcs. do Estado, 1893. 

70 . R.SAC.0.P. Dr. Alfredo Guedes ao Prcs. do E.stado Coronel Fernando Prestes de Albuquerque, 1898. 
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para o bairro do Brás, o mesmo ocorrendo com o Cambuci, a Ponte Grande, o Bom 

Retiro e a Barra Funda. 

A ligação do Brás à rede geral de água passa a ser vista então como 

anômala e a "solução" encontrada foi eliminar o suprimento com água do Sistema 

Cantareira. Em princípio, essa medida não devia vigorar na época das chuvas, quando 

havia sobra de água. Mas, um mapa de 1899 que acompanha um relato sobre a 

situação do abastecimento, indica os seguintes bairros abastecidos pelo Ribeirão 

Ipiranga: Brás, Pari, Moóca, Belenzinho e Tatuapé 71.

As medidas adotadas visando excluir o Brás do Sistema Cantareira de 

abastecimento foram: captação de maior quantidade de água no Ribeirão Ipiranga; 

perfuração de poços artesianos na Várzea do Carmo; larga aplicação do hidrômetro 

na "pàrte baixa da cidade", com o fim de cortar abusos (além do Brás a medida atingiu 

outros bairros: Cambuci, Ponte Grande, Bom Retiro e Barra Funda); captação de 

água no Tietê, na altura do Belenzinho. 

Esta última medida enfrentou forte oposição e a água não foi usada por ter 

sido considerada imprópria à saúde. No ano seguinte, entretanto, o governo volta à 

carga argumentando o favor das "galerias filtrantes" do Belenzinho como meio de 

suplementar o abastecimento da "zona baixa da cidade" em época de crise dos 

mananciais. Alegando estar ''provado que as águas filtradas do Tietê não trazem os 

inconvenientes para a saúde pública", como foi propalado, defende a ampliação das 

galerias e a canalizaçào das águas para reservatórios construídos no Alto da Moóca 72. 

Em 1900 a obra estava concluída, mas ainda não tinha sido "utilizada para o 

abastecimento da cidade baixa, visto não ter faltado água dos mananciais da se"a e do 

Jpiranga. Mas o recurso será mantido e melhorado para qualquer emergência dificif'73. 

Por um atributo natural o Brás e os demais bairros virtualmente proletários 

paulistanos do final do século passado, eram favorecidos, do ponto de vista do 

abastecimento de água, em relação aos bairros que formavam a parte "nobre" da 

71 
. Cf. RSAC.0.P. Dr. Alfredo Guedes ao Prcs. do Est. Coronel Fernando Prestes de Albuquerque, 1899. 

72
. Idem. 

73
. RSAC.0.P. Dr. Antônio Cândido Rodrigues ao Prcs. Francisco de Paula Rodrigues Alves, 1900. 
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cidade. Este atributo natural, visto como "elemento pertubador do abastecimento da

cidade", foi, conforme mencionado, anulado, no que diz respeito ao Brás, pelo recurso 

a outras fontes de modo a tornar o bairro independente do Sistema Cantareira. De 

uma dessas fontes ( córrego Ipiranga) declarava-se, em 1893, que estava poluída. 

Sobre outra (Tietê) pairava suspeita de poluição. 

Penso não restar dúvidas de que as soluções encontradas para abastecer de 

água o Brás resultaram na implantação aí de um serviço de segunda classe. Isso tanto 

durante a vigência do contrato com a Cia Cantareira como depois da encampação do 

serviço pelo governo. 

Embora poucos dados tenham sido encontrados, é interessante considerar 

as soluções adotadas para o suprimento de água de algumas fábricas que a 

consumiam em grande quantidade ou que, além disso, a exigiam de boa qualidade. 

A Fábrica Sant'Anna de juta, instalada em 1889 por Antonio Alvares 

Penteado junto à SPR e o Largo da Concórdia, ahastecia-se com água transportada 

em tubos de ferro de um reservatório construído a quatro quilômetros, junto à 

captação na Moóca, em terras do proprietário da fábrica 74. Nas descrições

encontradas sobre o modo como se obtinha água para a fábrica não há nenhuma 

referência a participação do poder público na realização das obras envolvidas na sua 

captação e transporte. 

A Fábrica de Cerveja Bavária instalou-se em 1894, na Moóca, entre os 

trilhos da SPR e o rio Tamanduateí. A água para fabricação, em razão da pureza 

exigida, era obtida em dois poços artesianos. Já para o resfriamento das tubulações na 

máquina de gelo, era usada água captada no Tamanduateí75 _ 

Nos dois casos, as duas empresas teriam realizado as obras necessárias ao 

abastecimento de água das fábricas. 

O caso da IRFM - Indústrias Reunidas F. Matarazzo, no Belenzinho, foi 

diferente. Tudo indica que as obras de captação de água realizadas pelo governo no 

74. Cf. BANDEIRA JR, AF., op. cit., p.4; Cf. PINfO, A Moreira, A cidade de São Paulo em 1900, 2. ed., S.Paulo, Gov. do 
&tado de S.Paulo, 1979, p208 

75. Cf. PINTO, A Moreira, op.cit., p217 e 219. 
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Belenzinho num momento de crise no abai,tecimento da cidade - as já mencionadas 

galerias filtrantes - foram utilizadas para abastecei- fábricas da empresa. Segundo 

depoimento do Sr. Renato Latorre, funcionário aposentado da IRFM, as fábricas do 

Belenzinho - tecelagem e papel - eram abastecidas com água do Belenzinho, captada 

no Tietê onde havia o tratamento; e, em razão da falta de água, até a década de 1950 

essa mesma água abastecia a tecelagem de seda do Brás, por um encanamento que ia 

do Belenzinho até a fábrica. Não foi possível esclarecer se as obras de captação no 

Belenzinho foram incorporadas à IRFM e se isso aconteceu, em que condições essa 

incorporação foi feita. Também não foi possível esclarecer até quando essa água foi 

utilizada pela empresa. 

A respeito da coleta de esgotos já foi mencionado que, em 1870, a Várzea 

do Carmo foi escolhida para ser o depósito do lixo a ser recolhido mensalmente nas 

ruas e largos da capital. Foi também mencionado que, em 1882, o Presidente da 

Província em exercício acusou a Câmara Municipal de tê-la transformado em 

"receptáculo das fezes da cidade". 

Pode-se pensar que, a partir de 1884, com a inauguração da rede de esgotos 

da Cia Camareira, esta última função. da Várzea do Carmo fosse eliminada. Pouco 

provável. Apenas uma pequena parte do Brás era servida pela canalização e sua 

população crescia em ritmo cada vez mais acelerado 

Datam de 1893 os estudos para os esgotos do Brás e da Moóca, assim como 

da Bela Vista e Liberdade. Portanto, após a encampação da Cia Cantareira o Brás foi 

incluído nos planos de expansão da rede de esgotos. 

Em 1896 haviam sido construídos os coletores mas a rede nova do Brás 

estava impedida de funcionar, "não só pelo acidente nela ocorrido, como pela falta das 

máquinas, cuja casa ainda se acha em construção"76_ 

76
. RSA.C.O.P. Dr. AJvaro Augusto da Costa Carvalho ao Prcs. Dr. Manoel F. de Campos Salles, 1896. Não foi possível 

esclarecer esse acidente ocorrido na rede de esgotos do Brás. 
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Na verdade, as obras não podiam ser concluídas enquanto não fossem 

aterradas as ruas e quintais que, por se acharem em cota muito baixa, impediam o 

estabelecimento da �ede 77_ 

Em 1899 a rede de esgotos do Brás estava ainda em reconstrução. 

As diversas declarações das autoridades fazem pensar que houve falhas no 

projeto ou na sua execução. O insucesso resultava, eni parte, do desconhecimento das 

próprias condições naturais da várzea, assim como das consequências sobre essas 

condições do rápido avanço da urbanização. Dadas as condições-naturais, várias obras 

tinham que ser atacadas ao mesmo tempo - canalizações, drenagens, aterros. 

Naturalmente demandariam enormes recursos. Embora o saneamento fosse 

constantemente reclamado, era preterido em favor de outras obras. 

Em dezembro de 1900 o Co"eio Paulistano transcreve aviso do governo com 

as medidas visando a "execução das obras de esgotos do Brás, atendendo-se assim o mais

prontamente possível às exigências sanitárias daquele popffloso arrabalde". As obras nào 

serão mais realizadas pela repartição competente empregando "tunnas de

trabalhadores que os executam administrativamente", mas sob a forma de pequenas 

empreitadas concedidas a profissionais competentes, os trabalhos devendo ser 

fiscalizados pelos engenheiros da Repartição de Águas e Esgotos 78 . 

. Idem. 

78
. Cf. Correio Paulistano, U/12/1900. 

Scanner
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4. SOB A LUZ DO LAMPIÃO A GÁS

Sobre o serviço de iluminação pública destaco dois pontos de interesse para 

este trabalho. O primeiro refere-se à escolha da Várzea do Carmo para a localização 

da fábrica de gás. O segundo refere-se à situação da iluminação nos bairros aqui 

estudados. 

A Localização do Gasômetro 

O contrato para a iluminação a gás da capital data de 1863. Era mais uma 

tentativa para melhorar a deficiente iluminaçào púhlica da cidade. 

A complexidade do empreendimento justificou a transferência dos direitos 

concedidos aos empresários Francisco Taques Alvim e José Dutton à Toe São Paulo 

Gas Company, empresa constituída em Londres em 186979.

Em março de 1870 os jornais registram a presença em Sãó Paulo do 

engenheiro do empreiteiro da companhia de gás, vindo para dar início aos trabalhos 

preliminares do gasômetro e já retornado à Inglaterra onde foi "engajar 

trabal.hadores", depois de ter apresentado às autoridades as plantas e de ter escolhido 

o local da fábrica80.

O local escolhido foi submetido à apreciaçào da Câmara. A manifestação do 

legislativo municipal através do parecer do vereador Pacheco de Toledo, de maio de 

1870, é esclarecedora das relações entre o governo e a empresa contratada: 

"Tendo sido encCllTegado por esta Câmara como vereador da mesma de 

examinar o terreno na várzea do Carmo para ali ser construído um edifício gasômetro 

que tem por fim melhorar a iluminação desta cidade, sou de parecer que o lugar indicado 

. CT. Gas, sua história começa aqui, COMGAS - Companhia de Gás de São Paulo, s/d. 
80

: a. •correio Pauiisranoº, 10/3/1870; ºDiário de São Paulo, 10/3/lF:70. 
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é apropriado e a Câmara deve aprovar e conceder o te"eno constante do planejamento, 

porque se trata de um melhoramento que aformosea o lugar e o público nada perde 

porque fica grande parte que serve de logradouro"81.

A concessão do terreno foi uma dentre numerosas vantagens oferecidas 

para atrair a companhia. 

São as próprias autoridades do governo que, totalmente submetidas à São 

Paulo Gas Company, comentam, anos mais tarde, as condições extremamente 

favoráveis a ela oferecidas. Quando da assinatura do contrato "o pensamento que 

dominou foi facilitar a organização da Cia pela concessão do maior número de 

vantagens". Gozando do monopólio do serviço de iluminação, dificilmente abriria mão 

das vantagens que garantiam lucros consideráveis82. O governo via-se impotente 

diante de um contrato que "ressente-se da inexperiência do tempo em que foi feito", não 

estabelecendo com clareza as obrigações da companhia e impossibilitando o devido 

controle do seu desempenho83. 

À São Paulo Gas Company foi concedido um terreno numa área sujeita a 

um plano de saneamento e embelezamento que a transformaria no ''passeio público da 

capitaf'. A concessão não suscitou a mínima discussão na Câmara, quanto mais 

qualquer tipo de oposição. 

Mas, que razões teriam levado à escolha da Várzea do Carmo? 

Sem esclarecer completamente a questão, notícia na imprensa revela a 

preocupação de preservar o centro da cidade: 

"O Gasômetro vai ser levantado na várzea do Carmo, lugar que julgam 

apropriado, pelo menos por ficar distante do centro da população, e salvá-lo do 

incômodo de tal vizinhança"84. 

Uma das razões para a localização do gasômetro na Várzea do Carmo foi, 

sem dúvida, a proximidade da ferrovia. 

81. Atas da Câmara, ses&ío ord., 12/5/1870. 
82

. Cf. R V.P.P. Conde de Três Rios à Ass. Lcg. Provincial, 1882. 
83

. Cf. Exposição do Gov. do csL Prudente J. de Moracs Barros, ao passar a adm. ao Dr. Jorge líbiriça, 1890. 
84

. "Co"eio Pauli.slano", 1/12/1870. 
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Uma das primeiras providências do empresário Francisco Taques Alvim85

foi pedir à Câmara autorização para "tirar um ramal da estrada de fe"o ao gasômetro, 

partindo das imediações da estação do Brás, sem que em nada prefudique ao público em 

seu trânsito"86_ 

O gasômetro parece ter sido a primeira fábrica de um certo porte, instalada 

no Brás. Praticamente contemporânea a ela foi a fábrica de tecidos do Major Diogo 

Antonio de Barros que, em 1872, achava-se em construção nas proximidades do 

Mosteiro de São Bento, na parte antiga da cidade, portanto. O quadro de Benedito 

Calixto - "Inundação da Várzea do Carmo"87 - mostra, em 1892, as duas fábricas

praticamente frente a frente, uma no Brás e a outra na cidade, separadas pela várzea. 

Muitas ruas ... pouca iluminação 

São Paulo continuou sendo mal iluminada, mesmo após a inauguração da 

iluminação a gás. A luz era fraca, e o número de lampiões insuficiente. Como a cidade 

crescia muito rapidamente muitas ruas novas eram desprovidas de iluminação. Por 

outro lado, das ruas iluminadas, muitas o eram de modo deficiente, devido a grande 

distância entre os combustores. O padrão estipulado - 25m no centro e 50m em ruas 

menos frequentadas - não foi sempre obedecido. Os documentos apontam que em 

algumas ruas a distância entre os lampiões chegava a 70m88.

O Brás foi contemplado com iluminação a gás já na primeira rede 

inaugurada em 1872 . 

. Francisco Taques Alvim, depois de transferir à companhia inglesa a concessão que tinha obtido do governo, deve ter sido 

contratado por ela como empreiteiro da obra. 
86

. Atas da Câmara Municipal de São Paulo, sessão ord., 1/12/1870. Seria esse o primeiro ramal particular da S.P.R. em São 

paulo. Não foi localiudo em nenhuma das plantas da cidade. 
87

. CALIXTO, Benedito, Inundação da Vánea do Camw-(detalhe), Acervo do Museu Paulista da USP. 
88

. Cf. R.P.P. Dr. José P. da Costa Pereira à Ass. l..eg. Provincial, 1872; Rei. do engenheiro Augusto Francisco Gonçalves à 

Inspetoria Geral das Obras Públicas, 1872 (anexo ao Rei. do Inspetor Geral das Obras Públicas ao Pres. da Província, 

1872). 
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A extensão dessa rede teve que ser limitada porque "o número de 700 

lampiões autoriza.do ( ... ) é insuficiente para que gozem do beneficio da iluminação todas 

as ruas compreendidas na circunscrição urbana". A iluminação não deveria se estender

"além dos seguintes pontos: cancela da estação da estrada de fe"o na Luz, esquina do 

beco Comprido na Consolação, ponte da Tabatinguera na Moóca, casa de Leonardo 

Loskiel no Brás, largo do Riachuelo e rua da Liberdade até a ladeira da Memória"89. 

O Brás, assim como outros bairros novos, não era bem iluminado. 

Interessante referência a essa questão é encontrada na literatura. Rizzo, em Pedro 

Maneta, reportando-se ao Brás da última década do século XIX, assim o descreve: 

"O Braz crescia e com esse desenvolvimento assusta.dor aumentava 

rapidamente, ruas à fora, o número de postes para a iluminação pública. E o pobre 

acendedÓr dos lampeões a gás, tinha de apertar o passo para evitar que os operários na 

volta do trabalho, viessem a tropeçar fatalmente, no calçamento i"egular das mal 

ilumina.das ruas do bai"º· 

E lá se ia ele, de vara ao ombro, acendendo aqui um lampeão na calça.da da 

esquerda, sessenta metros alérri outro à direita, logo adiante outro novamente à esquerda, 

num ziguezaguear atribula.do, que lembraria em sua trajetória o passo gigante do 

marinheiro sobre o convés do navio ,,90. 

O romance foi escrito no início dos anos 40. As imagens evocadas pelo autor 

talvez correspondam mais ao Brás dos anos 10 ou 20.· O Brás de fins do século 

passado não tinha ruas calçadas. Nem o aumento do número de postes para a 

iluminação devia ser assim tão rápido. O crescimento do bairro sim. 

Jacob Penteado nas suas memórias - Belenzinho, 1910 - comentou a

escuridão de quase todas as ruas do bairro91 _

O aumento do número de combustores era reivindicação constante da 

população, desde a inauguração do serviço da S.Paulo Gas Company. 

89
. RP.P. Dr. J� F. da Costa Pereira à Ass. Leg. Provincial, 1872. 

90
. RIZZO, Paulo Licio, Pedro Maneta, Rio, Imprensa Nacional, 1941, p.3. 

91. PENTFADO, Jacob, op. cit., p.258.
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Para citar um exemplo relativo ao Brás, em 1893 "O Estado de São Paulo" 

registrou reclamação dos moradores da Rua Bresser que encaminharam 

"representação à Intendência Municipal, na qual patenteiam a necessidade urgente de ser 

iluminada aquela rua"92. Ora, a Rua Bresser era das mais antigas do bairro. 

Embora os pedidos de combustores interessassem a praticamente todos os 

bairros, não resta dúvida de que em alguns deles a iluminação era mais deficiente, 

como era o caso dos bairros além-Tamanduateí. 

A reivindicação por melhoria da iluminação pública era, na verdade, difícil 

de ser atendida. E isso, apesar de apelos da polícia sobre a necessidade dessa 

melhoria para o exercício de sua ação preventiva e repressiva93 . O contrato firmado 

com a companhia deixava o governo praticamente sem margem de pressão. Restava 

como recurso a rescisão do mesmo. Mas a indenização prevista para esse caso era 

muito alta e tentativas feitas nesse sentido não tiveram êxito. 

Em 1886 foi extraviado o trabalho feito para execução de lei que autorizava 

o governo a romper o contrato indenizando a cornpanhia94_

O próprio plano do governo de rescindir o contrato resultava na contenção 

da expansão do serviço. Em mais de urna ocasião prevaleceu no governo a orientação 

de frear essa expansão para não aumentar o patrimônio da empresa a ser indenizado 

em caso de rompimento do contrato pelo governo. A empresa não abria mão do 

pagamento em ouro dessa indenização95. 

Em 1897, terminado o privilégio da S.Paulo Gás Company, é aberta 

concorrência, mas nenhuma empresa se apresentou em razão de medidas restritivas 

que tinham sido votadas. O governo acabou renovando o contrato com a São Paulo 

Gas Cornpany, mas em bases que previam já o emprego de outro tipo de iluminação 

na parte não iluminada a gás96. 

92. •o Estado de São Paulo", 25/11/1893.
93. Cf. R.P.P. João Baptista Pereira ao passar a adm. ao 2o. Vice, Barão de Três Rios, 1878, ane� 
9". ':f. R.P.P. Dr. Pedro Vicente de Azevedo à Ass. Leg. Provincial, 1889.
95

. Cf. R.P.P. Barão do Pamaiba à Ass. Leg. Provincial, 1887. 
96. Cf. R.SAC.0.P. Dr. Flfflliano M. Pinto ao Vicc-Pres. do Est. Dr. Francisco de Assis Peixoto Gomidc, 1897. 
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Logo depois a São Paulo Tramway Light and Power, que já fornecia energia 

elétrica a estabelecimentos industriais e luz a grande parte da cidade (iluminação 

particular,ao que tudo indica), faz proposta para iluminação das ruas por eletricidade. 

Nesse momento calculava-se entre 30 e 40 Km de ruas novas com pedidos de 

iluminação97 .

A qualidade da iluminação a gás parece ter melhorado na primeira década 

deste século. A S.Paulo Gas Company conservou até 1 929 o direito à iluminação 

pública da capital. Mas já em 1910 a Light assumira o controle acionário dessa 

companhia. Em 1930 os lampiões começam a ser desligados. A São Paulo Gas 

Company volta-se cada vez mais à produção de gás para consumo doméstico e 

industrial, iniciado já no século XIX. 

Não é objetivo deste trabalho procurar as razões da má iluminação da 

cidade. Entendo que isso implicaria discutir a implantação da São Paulo Gas 

Company, sua substituição pela Light no serviço de iluminação da Capital e o papel 

do Governo intermediando, primeiro, o estabelecimento daquela Companhia e 

depois, a passagem do monopólio de uma para outra empresa98. 

cn_ Cf. R.SAC.0.P. Dr. Antônio Cândido Rodrigues ao Vice- Prcs. do Estado Dr. Domingos Corrca de Moraes, 1901. 
98

. Sobre o estabelecimento da Llght cm ..;ão Paulo e suas relações com o governo ver, entre outros, o trabalho de SFABRA, 

Odcttc Carvalho, Os meandros dos rios nos meandros do poder - Tietê e Pinheiros - Valorização dos rios e das váneas na 

cidade de São Paulo, Tese de doutoramento, F.F.LC.H. - USP, São Paulo, 1987 (mimco). 
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5. A HOSPEDARIA DO BRÁS. MUITOS IMIGRANTES FICAM NA CAPITAL

O tema da imigração, sobretudo a chamada grande imigração que se inicia 

em 1886/87, entra necessariamente num estudo que trata do nascimento e 

consolidação dos bairros industriais e operários paulistanos a partir do final do século 

passado. 

Na sua origem o operariado paulista foi formado predominantemente por 

imigrantes. No estudo que fez da indústria paulista em 1901, Bandeira Jr. avaliou em 

mais de 90% o contingente de estrangeiros na força de trabalho, na sua quase 

totalidade italianos99_ 

Mas, convém deixar claros os limites nos quais o tema da imigração será . 

aqui abordado. O que cabe discutir é a imigração na perspectiva da urbanização e da 

industrialização. As rápidas considerações que se seguem tem apenas o sentido de 

situar essa discussão em relação ao quadro mais amplo em que a imigração foi 

promovida lOO_

Diante da extinção, em 1850, do tráfico de escravos, as elites brasileiras 

viram-se premidas a encontrar soluçào para o problema da substituição do trabalho 

escravo pelo trabalho livre. O problema afetava muito particularmente a grande 

lavoura de café em expansão no planalto paulista. 

A substituição do trabalho escravo pelo livre resultou, segundo José de 

Souza Martins, na substituição do trabalhador, a questão abolicionista tendo sido 

conduzida, ''no caso das fazendas paulistas, em termos de substituição física do negro 

pelo imigrante"lOl. 

99. Cf. BANDEIRA JR,A indú.suia no Estado de São Paulo em 1901, São Paulo, Typ. do Diário Official, 1901, p.XIII. 
100.Dentrc as inúmeras obras que trataram d= questão, as seguintes foram especialmente consultadas: DIEGUES JR, Manuel, 

Imigração, urbanização e industriaiiza{ão, Rio de Janeiro, MEC, 1964; BEIGUELMAN, Paula, A fomuu;ão dJJ povo no

complexo cafeeiro: aspecws polúicos, 2. ed. rcv. e ampl., São Paulo, Pioneira, 1977; MARTINS, J.de Souza.A imigração e 

a crise dJJ Brasil agrário, Pioneira, S. Paulo, 1973; MARTINS, J. de Jouza, O Cativeiro da Terra, São Paulo, Livraria 
Editora de Ciências Humanas, 1979. 

101.MARTINS, J.S., O Caziveiro da Terra, p.18.
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Segundo o autor, na passagem de uma sociedade baseada 

predominantemente no trabalho compulsório, para outra baseada no trabalho livre, 

era preciso procurar o trabalhador num lugar onde a liberdade tivesse outro sentido 

que aquele que tinha na sociedade escravista. Numa sociedade baseada no trabalho 

livre "não havia lugar para o trabalhador que considerasse a liberdade como negação do 

trabalho; mas apenas para o trabalhador que considerasse o trabalho como uma virtude 

da liberdade" 1 OZ.

''É nessas condições que tem lugar à vinculação entre a transformação das 

relações de trabalho na cafeicultura e a imigração de trabalhadores estrangeiros que 

oco"eu sobretudo entre 1886 e 1914" l 03.

Várias tentativas foram feitas, visando a introdução de imigrantes, antes de 

se encontrar a fórmula que viabilizasse o projeto. Uma delas consistiu na introduçào 

de imigrantes estrangeiros por iniciativa dos cafeicultores que os empregavam no 

sistema de parceria. Uma outra consistiu na fixaçào de imigrantes como pequenos 

proprietários rurais em núcleos coloniais oficiais. Entre 1819 e 1890 foram 

organizados 108 núcleos em São Paulo, "dos quais 62 (57,5%) eram colônias de 

parceria e 92 (85,2%) não eram oficiais"104. Na década de 1870 foram criados, nas

imediações da cidade de São Paulo, quatro núcleos coloniais oficiais, onde se deveria 

desenvolver a produçào de gêneros de primeira necessidade: Santana, Glória, São 

Caetano e São Bernardo 105.

Nenhuma dessas tentativas teve sucesso, a solução tendo sido encontrada 

somente no final do século ( década de 1880). Além da Lei de Terras, de 1850, que 

instituiu o acesso à propriedade da terra somente pela via da compra, essa solução 

implicou a imigraçào subvencionada pelo Estado que liberava os fazendeiros dos 

gastos com a viagem e estabelecimento dos imigrantes e liberava os imigrantes da 

dívida contraída com o fazendeiro na transferência do país de origem . 

.Idem, p.18. 
103.Ibidcm, p.18. 
l04_MARTINS, J.S.,A imigração e a crise do Brasil agrário, p.53. 
105.Cf.IANGENBUCH, J.R.,A estnauração da Grande São Pauio - estudo de Geografia Urbana, IBGE, p.87-88.
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A essas medidas no plano legal, para resolver o problema da substituiçào do 

trabalho escravo pelo trabalho livre, sem comprometer a continuidade da economia 

colonial ( da agricultura de exportaçào) correspondeu, na fazenda, no âmbito da 

produção, a adoção do sistema de colonato que combinava trabalho sob pagamento 

em dinheiro com trabalho para produçào de meios de subsistência em terras cedidas 

pelo fazendeiro. 

Este aspecto do problema foi discutido por Paula Beiguelman como 

introdução do "trabalho incentivado", substituindo o "trabalho coercitivo": 

"O incentivo consistia na oportunidade de alguma acumulação econômica, 

oferecida ao imigrante através da atividade intensa da f amz1ia colo na na expansão do 

cafeza4 remunerada na base de um salário fixo anual acrescido de quota por alqueire de 

café colhido, e, principalmente, com a permissão do usufruto das te"as 

intercafeeiras" 106.

Da extinção do tráfico à aprovação da imigração subvencionada transcorreu 

um longo período no qual, segundo José de Souza Martins, foi sendo elaborada a 

ideologia do trabalho na grande lavoura que viabilizou o projeto de introdução de 

imigrantes para a lavoura de café. Essa ideologia - legitimando a aspiração do 

imigrante à condição de pequeno proprietário depois da permanência na fazenda de 

café como colono - garantia a sobrevivência da economia colonial e o fluxo 

imigratório 107.

A partir daí, grandes levas de imigrantes, sobretudo italianos, chegaram a 

São Paulo com destino às fazendas de café. De 1886 a 1906 São Paulo recebeu cerca 

de um milhão e duzentos mil imigrantes, dos quais oitocentos mil italianos108.

A imigração subvencionada não foi, entretanto, a única forma sob a qual 

chegaram imigrantes. A imigração espontânea também ocorreu, envolvendo 

imigrantes com recursos, ou pelo menos com recursos suficientes para arcar com as 

l06.BEIGUELMAN, P., op.cit., p.69. 
l07_MARTINS, J.S., A imigração e a crise do Brasil agrário. p.63 a 73. 
108.cr. DENIS, Pierre, Le Brésil au XXtsiécle, 7!, tiragc, Paris, Artnand Colin, 1928, p.131. Entre 1881 e 1913, chegaram ao Brasil

mais de um milhão e scisccnt� mil imigrantes (Cf. MARTINS, J.S., O Caliveiro da Terra, p.22). 
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despesas de viagem. Estes fixavam-se, em geral, diretamente nas cidades 109. Além 
disso, a imigração subsidiada alimentou um fluxo em direção às cidades, de imigrantes 
que abandonavam as fazendas depois de aí ter permanecido um certo tempo. Essas 
duas situações não esgotam, entretanto, as vias pelas quais uma parte dos imigrantes 
fixava-se nas cidades. 

A fixação direta nas cidades de imigrantes subsidiados não contrariava o 
objetivo da Sociedade Promotora de Imigração, organizada em São Paulo em 1886, 
por um grupo. de agricultores liderados por Antonio de Queiroz Telles (Conde e 
depois Visconde de Parnaíba), então President� da Província 110_ 

A "Promotora" tinha por objetivo "introduzir em proporção muito elevada

imigrantes para a lavoura e em proporção diminuta os de outras profissões" 111. 
Como se verá mais adiante, no conjunto de documentos oficiais reunidos 

sobre a Hospedaria de Imigrantes do Brás foram encontradas manifestações 
favoráveis ao engajamento de imigrantes em atividades urbanas, sem passar pela 
grande lavoura. 

Evidentemente, não havia unanimidade com relação a essa questão. Era 
muito insistente a defesa da destinação exclusiva à grande lavoura dos imigrantes 
entrados sob o regime de subvenção. Mas, a defesa da inserção urbana de parcela dos 
imigrantes era feita pela liderança do movimento em favor da imigração. 

Essa posição foi defendida por Martinho- Prado Jr. na Assembléia 
Legislativa em 1884112. 

No seu discurso e nas intervenções por ele suscitadas, as posições em 
conflito se revelam: de um lado, a Comissão da Assembléia defendendo o pagamento 
das passagens somente após o estabelecimento dos imigrantes nas fazendas; de outro 
lado, Martinho Prado defendendo esse pagamento ao desembarque do imigrante, na 
hospedaria destinada à imigração, ou até mesmo em Santos. 

109.cr. SIMÃO, Aziz, Sindicaro e Esuu/o, S.Paulo, Domus/Edusp, 1966, p.29. 
110.Dados para a história da Imigração e da Coloni7.ação cm São Paulo, IN: Boletim do Departamento Estadual do Trabalho, Sccr. 

da Agr., Com. e Obras Públicas, ano V, n. 19, 2o trimestre de 1916, S.Paulo, p.180. 
111 

-
.Idem, p.181. 

112.Discurso de Martinho Prado Jr. à Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, Sessão de 1884, 14/2/1884 . 



70 

Duas coisas preocupavam os defensores da primeira posição: que imigrantes 

subvencionados pela Província de São Paulo se desviassem para outras Províncias, 

que imigrantes subvencionados não se engajassem na lavoura. 

Para Martinho Prado a aplicação do corretivo restringindo o auxílio a 

imigrantes que traziam suas farru1ias tornaria irrisório o número de famílias a trocar 

São Paulo por outras Províncias, já que os imigrantes isolados é que se desviavam com 

facilidade. 

Quanto à segunda preocupação, aponta primeiro, "as grandes vantagens de 

um systema mais liberal e protector''. 

"Col/ocado o immigrante na hospedaria, afluirão os fazendeiros, procwando 

contractal-os para satisfazer as necessidades de sua lavoura". 

"O immigrante está sem compromissos, é livre na escolha da situação que 

. preferir, e o fazendeiro obterá trabalhadores sem riscos ou prejuízos certos" l l3.

Depois, argumenta no sentido de que a imigração subvencionada visava 

suprir de braços outras atividades que não a lavoura, considerando: 

"uma limitação odiosa" a concessão de aUXI1io só para os destinados à 

lavoura 

( ... ) "nesta província não existem exclusivamente lavradores". 

"Se vamos reco"er ao imposto lançado sobre todos os habitantes da província, 

sobre todas as classes, não podemos adaptara odiosa e rep�gnante restricção ( ... )"114_

Como se verá a seguir, debates na Assembléia Legislativa no final do século 

dão conta da fixação direta, na cidade de São Paulo, de imigrantes subsidiados, seja 

porque agentes não oficiais atuavam nesse sentido na Hospedaria de Imigrantes, seja 

porque havia imigrantes que desembarcavam antes de chegar à Estação do Brás que 

ficava junto à Hospedaria e que deveria ser o destino obrigatório de todos os 

imigrantes vindos sob o regime de subvenções .

.Idem. 
114.Ibidcm. 
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Embora seja praticamente impossível quantificar esse movimento que 

resultava na fixação de imigrantes na cidade de São Paulo, os poucos dados 

disponíveis indicam o aumento da proporção de estrangeiros na população da cidade 

em crescimento muito acelerado nas três últimas décadas do século. Correspondendo 

a 10% da população da cidade em 1872, atingem 23% em 1890 (Quadro 1, anexo). 

Segundo Paula Beiguelrnan "o principal contingente da populaçào urbaria

estrarigeira se constituia de egressos da lavoura, que buscavam a capital e as cidades das 

áreas cafeeiras" l l5. Era comum o imigrante romper o contrato de trabalho na lavoura 

e dirigir-se para a cidade, fato que obrigava a contínua realimentação do fluxo 

imigratório. 

Para Antonio Prado, um dos principais formuladores da política 

imigrantista, o colono ia para as cidades depois de juntar algumas economias 

trabalhando na lavoura. Mas, nos momentos de crise na lavoura, imigrantes· que 

abandonavam as fazendas, se não logravam repatriar-se por falta de recursos, ficavam 

nas cidades sem condições de estabelecer-se como proprietários e onde enfrentavam 

até situações de penúria 116_

Em 1886, entraram no Estado de São Paulo 9.536 imigrantes, dos quais 

6.094 italianos117_Quase metade deles permaneceu na cidade de São Paulo118. José 

de Souza Martins relacionou essa situação com a não absorção do excesso de mão-de

obra pela agricultura 119_

Ainda que essas situações explicassem a parte mais importante do 

contingente de imigrantes que se fixava em São Paulo, penso que não explicam tudo. 

Não me parece que o mercado de trabalho urbano tenha se constituído somente por 

intermédio da grande lavoura, como que a reboque dela. Deve ter-se constituído 

também diretamente vinculado a atividades urbanas, entre elas a indústria que nascia. 

115
.BEIGUELMAN, P.,op.cit., p.115,116. 

116 
.Idem, p.117. 

117
.cr. DENIS, Pierre, Le Brésil au XX�siécle,7� tirage, Paris, Armand Colin, 1928, p.131.

118
.cr. MARTINS, J.S., A imigração e a crise Jo Brasil agrário, Pioneira, S.Paulo, 1973, p.138, Apud DIEGUES JR, M., 

Imigração, Urbanização e Industrialização, Rio de Janeiro, Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 1964, p.464. 
119

.Idem. 
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Em 1890, o primeiro governador do Estado de São Paulo, Prudente de 

Moraes Barros, proíbe o ingresso de corretores oficiosos na Hospedaria, alegando que 

o Estado a mantém ''para proporcionar braços à lavoura e às indústrias"l20. No final do

século, parlamentares defendiam a imigraçào para atender a necessidades da lavoura

e das atividades urbanas.

Por conseguinte, a viabilização da imigração pela elaboração da ideologia 

do trabalho na grande lavoura teve desdobramento urbano compatível com a 

complexidade da economia da época. Assim, sem pretensão de aprofundamento, vale 

registrar a hipótese de que à aspiração de tomar-se pequeno proprietário rural depois 

de alguns anos de trabalho árduo na fazenda de café veio somar-se a aspiração de 

tomar-se autônomo na cidade, o que encontra respaldo na própria possibilidade 

aberta pelos promotores da imigração subvencionada, de qualquer forma integrada 

com a necessidade de formação do exército de reserva 121.

Entendo que o estudo do Brás, Moóca e Belenzinho poderá constribuir para 

revelar certos vínculos entre imigração e urbanização. Isso será possível pelo exame 

do modo de inserção dos imigrantes que se fixaram na cidade e, principalmente, pelá 

reconstituição da trajetória de vida de imigrantes que procuraram na cidade os meios 

de ascenção econômica e social. 

Particularmente elucidativos a respeito das relações entre imigraçào e 

urbanizaçào em São Paulo no final do século, são as deliberações do governo, em 

1885, relacionadas à questão da localizaçào da nova hospedaria de imigrantes e, dez 

anos após, a polêmica instaurada na Câmara dos Deputados em tomo da idéia de 

removê-la para fora da cidade. 

A criação de uma hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo foi uma 

das medidas ligadas à promoção da imigração estrangeira no movimento de 

120.R.G.E.S.P., Dr. Prudente J. de Moracs Barros, ao pai;sar a adm. ao Dr. Jorge Tibiriça (grifo meu). 
121.Boris Fausto ligou a oferta de força de trabalho urbano cm São Paulo à entrada maciça de força de trabalho para a fazenda 

de café. Considerando a situação de instabilidade na sua incorporação à cafeicultura, justifica a hipótese de transferência 
de pane dessa população para os centros urbanos, onde várias alternativas de inserção econômica se apresentavam. "Mas 
os indícios da formação de um exircúo i.ndustrial de reserva, 1-- éviammte a um momento de decisiva arrancada da

industriaiiuu;ão da cidade, são bastante claros". Essa arrancada o autor a situa por volta de 1905. FAUSTO, B., Trabalho 
Urbano e Conflito Social (1890-1920), S.Paulo, DIFEL. R.dc Janeiro, tm, p.324. 
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substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre em vista das necessidades da 

grande lavoura. 

Os serviços da hospedaria consistiam em "receber, alojar e sustentar, pelo prazo 

de seis dias, salvo caso de força maior, os imigrantes recém-chegados ( ... )"122. 

Data de 1881 a primeira hospedaria. Ficava no Bom Retiro, onde o governo 

comprou um terreno de 8.760m2 já edificado com capacidade para acolher 500 

imigrantes 123. Em 1885, como as acomodações nesta hospedaria mostravam-se 

insuficientes, é aprovada, pela Lei n.56, de 21/3/85, a construção de um novo 

edifício124. Iniciada a obra em junho/86, menos de um ano depois abrigou , em 

caráter provisório, um grupo de imigrantes; em 1888 estava concluída, com 

acomodações suficientes para 4.000 imigrantes 125.

Dentre o conjunto de medidas postas em prática para viabilizar o projeto de 

introdução em massa de imigrantes estrangeiros inclui-se a construção de uma nova 

hospedaria. 

Alfred Marc incluiu entre os "edifícios notáveis" de São Paulo, a "hospedaria dos 

imigrantes e seu hospital especial, construções severas de aspecto, _mas muito bem 

concebidas"l26_ Raffard afirma que "nenhum país possui hospedaria para tão avultado 

número de imigrantes" e manifesta-se contrário a idéia, difundida entre pessoas que 

julgam não precisarem os imigrantes de tantos cômodos quanto os que lhes são lá 

disponíveis, de transformá-la em quartel militar - ''já que fizeram alguma cousa de bem, 

tenham a constancia de não desviai-o do seu primitivo e verdadeiro objetivo"l27. O 

deputado Carlos Villalva comparou a Hospedaria do Brás a um palacete quando, em 

122.Depanamento F.stadual do Trabalho., IN: Boletim do Departamen10 Estadual do Trabalho, Anno I, {1 e 2): 10, 4
° 

trimestre -

1911 e 1° trimestre 1912, Secr. da Agr.,Com. e Obrali Públicas, São Paulo, 1911. 
123.cr. R. V.P.P. Conde de Três Rios à Ass. Leg. Provincial, 1882. 
124

.cr. R.P.P. Dr. José Luiz de Almeida Couto ao passar a adm. ao Vice-Prcs. Dr. Francisco Antonio de Souza Queiroz Filho, 

1885. 
125

.cr. R.P.P. Barão de Parnaíba à Assembléia Legislativa Provincial, 1887; R.P.P. Barão de Parnaíba ao passar a administração 

ao Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, 1887; R.P.P. Dr. Vicente Pedro de Azevedo à Ass. Legislativa Provincial, 

1889, (Anexo - Relatório da Repartição de Obrali Públicas, 1888). 
126

.MARC, Alfrcd, Le Brésil: acursion à travers ses 20 provinces, Paris, E.d. MJ.G. D'Argollo, 1890, p.158. 
127

.RAFFARD, Henrique, Alguns dias na paulicéa. IN: Revista Trimestral do lnst. Histórico e Geográfico do Brasil, Tomo LV, 

Parte I, 12. e 2° 
trimestres de 1892. Cia Typ. do Brazil, R.de Janeiro, p.182. 
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1895, defendeu a descentralização do serviço com a construção de alojamentos mais 

baratos em diversos pontos do Estado 128.

A existência da Hospedaria com tais características não significa que os 

imigrantes tivessem aí acomodações dignas. O próprio Raffard criticou o fato de os 

imigrantes dormirem no chão 129 . Mais adiante, as precárias condições do alojamento 

serão comentadas. O que não se pode negar é o investimento do governo na 

construção de um alojamento de grandes dimensões. 

A construção da nova Hospedaria de Imigrantes está relacionada a uma 

deliberação da Assembléia Legislativa Provincial, de 1884, de reunir os imigrantes em 

São Paulo, de onde se faria sua distribuição pelas fazendas de café. A idéia "de colocar 

os imigrantes na Hospedaria, afluindo os fazendeiros para contratá-los" fora defendida 

por Martinho Prado Jr.130_ A importância dessa função de São Paulo é ressaltada por

P. Denis. São Paulo tomou-se "um imenso mercado de homens" ( ... )."É São Paulo que

distribui entre as diversas regiões cafeeiras a vaga de imigrantes desembarcada em Santos. 

É lá que se debatem os contratos entre fazendeiros e imigrantes, e é em São Paulo 

. também que se reúnem os operários que deixaram as fazendas onde eram empregados, e 

que procuram um novo mestre" 131. 

Nas exposições do governo sobre a escolha do local da nova hospedaria, os 

argumentos arrolados contra a localização no bairro da Luz revelam claramente que a 

segregação espacial de grupos e classes sociais já é um ·componente da urbanização. 

Contra a localizaçào da nova hospedaria na Luz, onde um terreno já havia sido 

adquirido com essa finalidade, argumenta· o Presidente João Alfredo Correa de 

Oliveira: ( ... ) "não é lugar próprio para um alojamento de imigrantes o bai"o que mais 

se presta a ser aformoseado, e que vai merecendo a preferência da população abastada 

para aí construir prédios vastos e elegantes" 132_

128
.c.D.E.S.P. - Sessão Ordinária de 1895, Projeto 68. 81!_ sessão ord., 16/8/1895. 

129
.Cf. RAFFARD, H., op.ciL,p.183. 

130.cr. BEIGUELMAN, P., op.cit., p.73.
131

.DENIS,P., op. cit., p.111, 112 
132.RP.P. João Alfredo C. de Oliveira à Ass. Legislativa Provincial, 1886.
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A favor da localização no Brás justifica: "É possível consultar todas as: exigências

do serviço mediante a colocação do edifício em te"enos do Brás, a qual permitirá, o que 

é vantagem considerável, que os imigrantes vindos quer por uma quer por outra estrada 

(Estradas de Fe"o Santos-Jundiaí e do Norte), desembarquem com suas bagagens dentro 

do estabelecimento, e tomem na estaçào que ali tem a estrada Inglesa os trens que 

demandam o oeste da província, para onde em geral se encaminham"l33_ 

Reveladores também da importância do contingente de imigrantes que ficava 

na cidade e do modo como se inseriam na nova sociedade são os debates travados na 

Câmara dos Deputados em 1895 134, envolvendo parlamentares a favor e contra a 

remoção da hospedaria, do Brás para qualquer ponto servido por estrada de ferro. 

Em 1893, durante surto de cólera na cidade de São Paulo, houve casos da 

doença na hospedaria, vitimando imigrantes recém-chegados. Autoridades 

governamentais, através da imprensa, procuram tranquilizar a população alarmada. 

Para tanto são divulgados dados sobre o declínio do número de casos, acompanhados 

de relato minucioso das medidas tomadas para evitar a propagação da doença 135. 

Dois anos mais tarde, essa epidemia de cólera é o principal argumento, nas 

discussões travadas da Câmara dos Deputados, para transferir a hospedaria, tornada 

local "suspeito à higiene pública" 136:

"( ... ) o edifício da imigração, construído quando São Paulo era por assim dizer a 

metade do que é hoje, pelo próprio fim a que se destina fez surgir em de"edor a maior 

acumulação de habitações destinadas a pessoas de baixa classe" 137. 

"( ... ) é princípio rudimentar de higiene, cuja procedência está ao alcance de todos 

aqueles que lêem alguma coisa sobre a matéria médica, que a grande aglomeração de 

indivíduos de baixa classe em lugares populosos é um inconveniente muito grave, porque 

esses núcleos de população, de gente mal vestida e mal alimentada, se convertem em 

.Idem. 
134

.CDESP, 30. Sessão Ordinária, 21\5\1895. Entra cm primeira d�o o Projeto n.68, da Comis&ão de Agricultura, de 

remoção do alojamento de imigrantes da capital para o ponto mais conveniente. 
135.cr. ·o Estado de São Pauto·, 15\8, 17\8, 19\8, 30\8\1893. 
136

.CDESP, Annacs da Sessão Ordinária de 1895, 78. e 80 sc:s.sõcs ordinárias, deputados Álvaro de Carvalho, Paula Novacs e 

Almeida Vcrguciro. 
137.CDESP, 78. =ão ordinária, 12\8\1895, dcp. Álvaro de Carvalho. 
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centro de propagação de diversas moléstias que se manifestam por diferentes formas, 

como a malária, a febre tífica, e conco"em para o incremento de outras como a varíola, 

a febre amarela e o cholera-morbus quando aparecem nessas aglomerações"138. 

Mas a hospedaria não é vista somente como ameaça à saúde pública. A ordem 

e a tranquilidade públicas encontram-se também ameaçadas, na opinião de 

parlamentares. 

'� população corria grande risco, porque esses milhares de indivíduos que ficavam 

por longo tempo nesta capita4 pouco afeitos ao nosso meio socia4 espalhados pelas ruas 

em plena vadiagem, e _ diga-se mesmo _ pouco escrupulosos como o são em gera4 

constituíam uma ameaça perene à ordem pública"139. 

O deputado Paula Novaes, por sua vez, ao atacar o sistema de imigração 

subvencionada, deixa claro também como a elite vê o imigrante que optou pela 

cidade. 

O sistema vigente de imigração subvencionada não traz, segundo ele, os 

melhores resultados à lavoura e promove a fixação nas cidades de desocupados e 

cnmmosos. 

Dos quatro mil e tantos presos citados em estatísticas dos crimes cometidos na 

Capital, "75% são estrangeiros, importados à custa do Estado"; "dos 74.978 imigrantes 

entrados em 1893, 37.641 não foram para a lavoura; 28.857 indivíduos entrados como 

imigrantes por conta do Estado não tinham profissão declarada; 5.800 não deram 

entrada na hospedaria e teriam se espalhado em São Paulo, Santos, ou nas estações 

intermediárias entre São Paulo e Santos"140_ 

"Se o dinheiro dispendido com a imigração não pode produzir o resultado que é 

exigido, e se os imigrantes vindos para São Paulo não vêm para preencher o fim para que 

são destinados, e a maior parte deles ficam distribuídos nas capitais em músicos, homens 

de macaquinho às costas (risos), solicitando licença das câmaras municipais para divertir 

138.CDESP, Annaes da Sessão '--rdinária de 1895, 80. sessão ord., 14\8\1895, dep. Almeida Vergueiro. 
139.CDESP, Annaes da Sessão Ordinária de 1895, 81. sessão ord., 16\8\1895, dep. Carlos Villalva. 
140.CDESP, Annaes da Sessão Ordinária de 1895, 78. sessão ord., 12\8\1895, dep. Paula NOYlles. 
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as cnanças; é precrso mudarmos de sistema para ver se colhemos melhores 

resultados" l 4 l

Do ponto de vista de parcela da elite, a presença do imigrante na cidade 

representa uma ameaça em mais de um sentido. À medida que aumenta a população 

imigrante essa ameaça ganha, aos seus olhos , proporções mais assustadoras. Isso fica 

claro quando se compara os termos em que o problema é tratado em 1895, em 

relação a 1888, num artigo de jornal da época. 

Em longa matéria de março de 1888, o "Diário Popular'142 relata as condições

em que são alojados os imigrantes e descreve as cercanias da Hospedaria já 

inaugurada. 

Má impressão, que chega a ser desanimadora é o que desperta uma visita à 

Hospedaria, em especial nos dias de grande afluência 

''A casa é vasta, dispõe de grandes alojamentos e é convenientemente arejada, 

mas o edifício não está completo, nem dispõe dos acessórios ao manejo do trabalho". 

O articulista convida a vencer a "natural repugnância que inspira esse sórdido 

amontoado de gente". O hospital a serviço da hospedaria é insuficiente e é difícil 

"manter o conveniente asseio no meio de uma multidão composta de homens, mulheres e 

crianças, em geral baldas de recursos e que chegam de longa travessia oceânica 

aglomerados nos alojamentos limitados que oferecem os vapores". 

''Acresce que essa gente, fonnando uma espécie de fonnigueiro humano, entra e 

sai a todo momento no estabelecimento da hospedaria, trazendo consigo, monnente nos 

dias chuvosos, a lama com que suja de um modo espantoso o estabelecimento em que é 

acomodada". 

Esse inconveniente poderia ser atenuado com o calçamento dos páteos e ruas 

próximas. Mais grave que isso são as condições de insalubridade do terreno, 

facilmente encharcável e que levava mesmo a duvidar do acerto quanto ao local 

escolhido, conforme ressaltado anteriormente . 

.Idem. 

142. "Diário Popular', 24\3\1888. 
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Agravando essas condições: 

''não vimos o serviço das latrinas, mas notamos por trás do hospital, uma espécie 

de vala que nos pareceu estar constítuida em depósito de matérias fecais !'' 

Depois de alertar para os riscos de epidemias que essas ''grandes aglomerações 

de povo em uma área forçosamente limitada e privada de condições higiênicas" 

apresentam, recomenda medidas urgentes para "preservar os imigrantes e até a 

população desta capital da perigosa erupção de enfermidades semelhantes que ali podem 

surgir". 

O articulista vê, de um lado, o imigrante - "essa gente': "povo': "formigueiro 

humano" num "entra e sai': "multidão de homens, mulheres e crianças sem recursos" -

como responsável, em grande parte, pela falta de asseio na Hospedaria e, nesse 

sentido, a pessoa do imigrante é vista como ameaçando "os imigrantes e até a 

população desta capital ( ... )". De outro lado, advoga a ação das autoridades para 

melhorar as condições sanitárias. Que a preocupação do articulista nâo é com a 

preservação da vida dos imigrantes, ma'i com a preservação da corrente imigratória só 

fica explícito no final do artigo: 

"Nada se lucra em economizar e restringir despesas necessárias com 

melhoramentos urgentemente reclamados, co"endo o risco de fazê-los em escala maior, 

se por ventura, por falta de medidas e cuidados higiênicos, aparecer no seio dos 

imigrantes alguma epidemia'� 

"Convém não esquecer, · além de tudo, que se tal acontecer, esse fato pode bem 

determinar o quebramento da co"ente emigratória que no atual momento se dirige para 

nós com um pendor verdadeiramente notável". 

Fica, assim, claro o que de fato estava em jogo: tratava-se de não medir 

despesas para garantir o sucesso da importação subvencionada de trabalhadores para 

a grande lavoura. 

Em 1888, quando esse artigo foi escrito, circunscrevia-se o perigo decorrente 

da aglomeração de imigrantes aos limites da Hospedaria. Em 1895, quando da 

discussão do projeto de remoção da mesma , a cidade já contava com um forte 
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contingente de população imigrante concentrada em alguns bairros - Santa Efigênia, 

Bom Retiro, Barra Funda, Cambuci e, principalmente, o Brás. 

Atemorizada pela possibilidade de perder o controle da situação em caso de 

repetição da epidemia de cólera, tendo a Hospedaria como foco, a Câmara dos 

Deputados aprova sua remoção para São Bernardo. 

Durante alguns meses funcionaram duas hospedarias - a de São Paulo e a 

"denominada Provisória de São Bernardo". 

Esta última funcionava em barracão de uma fábrica da Cia Industrial de São 

Bernardo que tinha sido fechada. Um relatório de 1896 declara que suas precárias 

instalações não ofereciam a menor comodidade aos imigrantes e acarretavam uma 

série de prejuízos ao funcionamento do serviço. Foi suprimida, "tanto mais que as 

razões de ordem higiênica, que haviam influído para o seu estabelecimento, haviam 

desaparecido com a instalação nesta Capital de serviços de isolamento e desinfecção os 

mais completos ( ... )"143.

É muito curioso como na discussão do projeto de remoção da hospedaria para 

fora da cidade de São Paulo, aos argumentos relativos à higiene pública se misturam 

argumentos de outra natureza expressando as posições dos parlamentares a respeito 

da política de imigração subvencionada. 

A defesa da remoção da hospedaria invoca sobretudo o risco de uma nova 

epidemia de cólera que, diferentemente da de 1893; escapasse ao controle das 

autoridades sanitárias com consequências imprevisíveis para a cidade. 

A partir de um dado momento da discussão, não há mais discordância quanto 

à necessidade de colocar os imigrantes recém-chegados fora dos limites da cidade 

porque constituem ameaça à saúde pública. Apesar disso, as divergências continuam 

e, à medida que a discussão avança, vão ficando cada vez mais claras as duas posições 

em confronto: de um lado, o questionamento do sistema de imigração, por Paula 

Novaes e Carlos Vilalva, que não estaria cumprindo sua função porque grande 

número de imigrantes que deveria ser encaminhado à lavoura nem chega a dar 

143 
.R.S.A.C.O.P. Dr. Alvaro Augusto da Costa Carvalho ao Prcs. Dr. Manoel Fcnaz de Campos Sales, 1896. 
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entrada na hospedaria, engrossando o número de desocupados e criminosos na 

Capital; de outro lado, sua defesa, por Alvaro de Carvalho para quem a imposição aos 

imigrantes de passar pela hospedaria colocaria em risco a própria corrente 

imigratória. 

No fundo, são as mesmas posições que se enfrentavam quando, em 1884, 

Martinho Prado J r. defendeu o pagamento das passagens no desembarque do 

imigrante e não após sua chegada à fazenda. 

Em 1895, onze anos depois, representantes dos interesse exclusivistas da 

grande lavoura tentaram bloquear o movimento de fixação de imigrantes na cidade, 

agora um fato, propondo inclusive, pela segunda vez sem sucesso, a descentralização 

do serviço de alojamento com a criação de hospedarias em diferentes regiões do 

Estado. Mais uma vez essa posição é derrotada pela defendida por Alvaro de 

Carvalho para quem é injustiça grave afirmar "que o serviço de imigração é feito em 

exclusivo proveito da lavoura" ( ... )"há muitos outros serviços que não a lavoura a exigirem 

a atividade dos imigrantes. Não se pode conter no serviço da lavoura ou impelir para ela 

todos aqueles que se dirigem ao nosso Estado procurando na nossa riqueza a sua 

prosperidade individual. Muitos hão de ir para o operariado, para as construções, para o 

comércio, para outras indústrias, que exigem braços como a lavoura"144. 

O conjunto de manifestações dos parlamentares aqui apresentadas mostra que 

o projeto de imigração subvencionada que tinha o objetivo explícito de "introduzir em

proporção muito elevada imigrantes para a lavoura e em proporção diminuta os de

outras profissões" teve desdobramentos em grande medida imprevistos pelos

representantes da elite responsáveis pela sua formulação.

Entre esses desdobramentos, o que causa perplexidade à elite é o risco de 

perda de controle da situação diante de uma verdadeira explosão da cidade pelo 

afluxo de imigrantes. 

144.CDESP, Annacs da Sessão Ordinária de 1895, 78. sessão ord., 12\8\1895, dcp. Álvaro de Carvalho.
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Se se considera a população da cidade145 na segunda metade do século XIX, 

seu crescimento foi lento antes de 1870 - de cerca de·12 mil habitantes em 1855, passa 

a ter 19 mil em 1872. Com os dados disponíveis observa-se uma aceleração 

importante do crescimento a partir de 1872. Nos quatorze anos que vão de 1872 a 

1886, a população duplica. Mas, de 1886 a 1893, em sete anos, a. população triplica -

39 mil para 126 mil. Portanto, é com o início da grande imigraçào que ocorre a grande 

aceleração do ritmo de crescimento da população. (Quadro 2, anexo). 

O crescimento demográfico da cidade de São Paulo nas três últimas décadas 

do século XIX não era devido somente à imigração estrangeira. O estabelecimento de 

fazendeiros na cidade também alimentou esse crescimento. Segundo Singer entre 

1872 e 1886, a"vinda dos fazendeiros explica, em parte, o aumento demográfico da

cidade ( ... )". A expansão da cidade para o sul e para oeste, com o aparecimento de 

bairros residenciais entre os quais Liberdade, Campos Elíseos, relaciona-se à chegada 

desse segmento da população146.

A imigração estrangeira é , entretanto, a grande responsável pela verdadeira 

explosão da cidade no final do século XIX. Antes mesmo do início da ''grande

Imigração" a participação dos estrangeiros na população cresceu sensivelmente: de 

10% em 1872, elevou-se a 26% em 1887. Já, em 1893, 56% da população paulistana é 

composta de estrangeiros 147.

Considerando-se as quatro freguesias que compunham a cidade - Sé, Santa 

Efigênia, Consolação e Brás, esta última foi a que apresentou maiores índices de 

crescimento populacional no período considerado. De freguesia menos populosa em 

1872 (2.038 habitantes) passa a mais populosa em 1890 (16.807 habitantes). Nos três 

anos seguintes sua população dobra e a de Santa Efigênia mais que duplica (Quadro 2 

- anexo). Quanto à população estrangeira, os poucos dados disponíveis mostram que o

.Considerada a população das paróquias da Sé, Santa Efigênia, Consolação e Brás, as quatro que formavam a cidade de 

S.Paulo cm 1870. (Cf. MARQUES, M.E. de Azevedo, Província de São Pawo. vol.Il., S.Paulo/B.Horizontc,

Edusp/Itatiaia, p.242. 
146

. Cf. SINGER, P., op. ciL, p. 36. 
147

.Fontcs: Censo da Província de São Pawo, 1872; Re/aÚJrio da Comissão de Estalistica - 1887, (Cf. TAUNAY, A E., História da 

cidade de São Pawo, São Paulo, Melhoramentos, p. 233; Reconstúuição da Memória Estadstica da Grande São PauúJ, 

EMPLASA, p.134. 
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Brás abrigava também a maior concentraçào de imigrantes - 39% dos estrangeiros 

recenseados na cidade em 1890, contra 16% em 1872 (Quadros 3 e 4 - Anexos). 

Embora parcela dos imigrantes se estabelecesse em bairros centrais, 

principalmente Santa Efigênia, a maior parte deles vai compor a população dos novos 

bairros, situados uns entre as estradas de ferro Inglesa e Sorocabana e a várzea do 

Tietê e outros a leste do Tamanduateí. 

O mapa da cidade por volta de 1890148 mostra uma zona de urbanização 

compacta a leste da várzea do Carmo, englobando Pari, Brás e Moóca. Ao sul desta 

zona, também junto à várzea do Tamanduateí, mas na sua margem esquerda, está o 

bairro do Cambuci. Ao norte da cidade, o Bom Retiro aparece como uma 

continuação dos Campos Elíseos, mas está além da via férrea e, ao contrário deste, é 

um bairro de imigrantes. A oeste do Bom Retiro; a Água Branca é um pequeno 

núcleo isolado. 

Parece não restar dúvida de que, nesse momento, a principal concentração de 

imigrantes corresponde à zona de urbanização compacta a leste da Várzea do Carmo, 

que inclui os bairros do Brás, Pari e Moóca. 

A natureza da urbanização que se processa pode ser apreendida, mais uma 

vez, na exposição que faz Elisée Réclus da cidade no início da década de 1890: 

"Em uma extensão de pelo menos 25 quilômetros quadrados a cidade apresenta 

um certo imprevisto na disposição de seus bairros, que se formaram distintamente e que 

se prolongam à distância, no campo, por avenidas divergentes margeatf'as de chácaras e 

fazendas. A parte mais regular, com ruas de largura igual, cortando-se em ângulos retos, 

desenvolve-se a noroeste em direção a encostas de declives suaves. Uma imponente 

ponte-viaduto, lançada sobre o vale do Saracura 149 com seus olivais e suas hortas, liga

esse novo bai"o ao centro primitivo. A leste um outro bain-o, povoado sobretudo de 

italianos, estende-se ao longe na planície baixa e contrasta por suas fábricas, suas ruas 

sujas, seus esgotos lodosos, com as construções elegantes e as chácaras dos bainvs 

148
.RECLUS, E., Nouve/le Géographie Universelle, Tome XIX, Amérique du Sud, Hachette, Paris, 1894, p371. 

149
.o autor refere-se, naturalmente, ao Viaduto do Chá sobre o vale do Anhangabaú. 
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ocidentais. Seria urgente drenar o solo e organizar vastos espaços em parques e jardins; 

mas as construções invadem incessantemente as te"as pantanosas e podres de 

imundícies, onde os có"egos se encontram para ir se de"amar ao norte no ri.o Tietê"l50.

Sobre pântanos imundos cresce em ritmo acelerado o bairro industrial onde os 

italianos são maioria. A parte leste e a parte oeste da cidade diferenciam-se. 

Processos de especialização e segregação espacial caracterizam a urbanização já em 

1890. 

Sobre as condições em que se processava a urbanização no Brás, são também 

reveladores os dados sobre cortiços encontrados no livro de lançamento do Imposto 

sobre Negócio ou Profissão referente ao exercício de 1882/83151. Trata-se da

referência mais antiga a cortiços na freguesia do Brás, encontrada na pesquisa. Os 94 

registrados distribuíam-se entre as seguintes localidades: Gasômetro, Brás, Pari e 

Moóca. Antes mesmo da grande imigração já se instalara essa fonna de habitação 

precária encontrada ao longo da história desses bairros até hoje. 

Com o risco de cair em redundância transcrevo as passagens seguintes, de 

autores diferentes, todas confinnando as condições precárias da urbanização nas 

terras além-Tamanduateí no final do século. 

O jornalista Max Leclerc assim se referiu ao ''subúrbio da capital' ao atravessá

lo em viagem do Rio de Janeiro em 1890: 

''Feio e sujo como todos os subúrbios do mundo, ·como tudo que é símile, símile

cidade, símile-campo, como tudo que já não tem mais a atividade do centro e não gosa 

ainda da grande calma dos campos" 152
. 

fso_RECLUS, E., op. cit., p. 370 • 171. 
151 AM., 1882/83, Gr. 83-20, vol 2616.
152.LECLERC, Max, Lettres du Brésil, Paris, E. Plon, 1890, p.70.
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Alfredo Moreira Pinto, também descrevendo sua chegada a São Paulo pelo 

Brás, em 1900, assim se expressou: 

''Para quem desembarca na Estação do Norte, da Estrada de Ferro Central do 

Brasi� o aspecto da cidade não impressiona bem. Com e/feito, o viajante depara logo 

com o Braz, arrabalde muito populoso, mas que não prima pelo asseio, nem pela belleza 

de seus prédios particulares; depois passa por uma extensa varzea, muito maltratada, da 

qual avista a cidade em um alto com os fundos das casas voltadas para o viajante"l53. 

Em 1901, Bandeira Jr. a-;sim descreveu o Brás e o Bom Retiro, que por 

concentrarem o maior número de fábricas formavam a-; duas maiores concentrações 

proletárias: 

':45 casas são infectas, as ruas, na quasi totalidade, não sãfJ calçadas, há falta de 

água para os mais necessários misteres, escassez de luz e de exgotos" l54.

Foi assinalado o papel indiscutível da ferrovia na redefinição da organização 

do espaço na cidade de São Paulo e nos arredores paulistanos além-Tarnanduateí. Foi 

também assinalado que outros elementos participaram dessa redefinição com igual 

relevância, todos eles expressando transformações de grande envergadura na 

economia e na sociedade brasileiras. 

Entre eles, a Hospedaria de Imigrantes teve papel decisivo na constituição do 

conjunto de bairros aqui estudados, ao exercer a função de polo aglutinador de 

imigrantes que se estabeleceram nas suas imediações, como aliás tão bem assinalou o 

deputado Alvaro de Carvalho em 1895. E, indo um pouco mais longe, o material 

pesquisado sobre a Hospedaria sugere, como hipótese, associar, numa certa medida, a 

afluência de imigrantes em grande número para a cidade, à decisão de localizá-la na

Capital e não em outro ponto ou outros pontos do Estado, corno ainda foi tentado em 

1895. Seria preciso ampliar a pesquisa sobre a Hospedaria e aprofundar a análise das 

153.PINfO, Alfredo M.,A cidadl! de São Paulo em 1900. 2ª-ed. fac-similada.S.Paulo. Gov. do P..st. de São Paulo, 1979, p.24. 
154.BANDEIRA JR, op.cit., pJ(IV. 
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discussões que resultaram na deliberação de localizá-la na capital para verificar, 

inclusive, se este aspecto do problema foi cogitado pelos defensores da idéia. 

A localização da hospedaria em São Paulo teria então estimulado não só a 

fixação direta de imigrantes na cidade, como pode ter estimulado a opção pela capital 

em detrimento de outras cidades do Estado, por imigrantes que deixavam as fazendas 

em busca de outras alternativas, nos momentos de crise da cafeicultura, ou depois de 

terem amealhado algum recurso para se estabelecerem por conta própria. 

Um outro ponto que quero ressaltar envolvendo as relações entre os grupos 

dominantes e os imigrantes veio também à tona ao se analisar as decisões relativas à 

escolha do local da nova hospedaria e, mais tarde, aquelas relacionadas à idéia de 

removê-la da cidade. Trata-se do antagonismo da elite face aos imigrantes expressa na 

imagem depreciativa que deles fazem os seus porta-vozes - parlamentares e grande 

imprensa. A elite se vê ameaçada pelos imigrantes que, nesse momento, são por ela 

acusados de colocar em risco a saúde e a ordem públicas. 

Mas o antagonismo não se restringia às relações entre elite e imigrantes. Em 

1892 e 1896 ocorreram conflitos de rua entre imigrantes italianos e nacionais em mais 

de uma cidade do Estado, inclusive em São Paulo. Paula Beiguelman analisou esses 

conflitos entre brasileiros e italianos como reflexo das "insatisfatórias condições de vida

de ambos". Para os trabalhadores nacionais o imigrante aparecia como "açambarcador

das novas oponunidades". Daí as manifestações de ressentimento contra o imigrante. 

Em contrapartida, "os imigrantes desenvolvem uma auto-representação como elementos

civilizadores, adotando atitude altamente crítica para com o comportamento econômico 

do elemento nacional, e o seu conformismo com o baixo padrão que não se esforçava por 

abandonar' 155.

Nos limites deste trabalho, o estudo da indústria nos bairros do Brás, Moóca e 

Belenzinho poderá contribuir para esclarecer certos aspectos da inserção econômica 

dos imigrantes, assim como dos antagonismos entre classes e grupos sociais. 

155
.BEIGUELMAN, P., op. cit., p.119. 
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1. AS PRIMEIRAS FÁBRICAS NOS DISCURSOS OFICIAIS

A presença tímida da indústria nos relatrw oficiais consultados, abrangendo 

as quatro últimas décadas do século passado, foi anteriormente contraposta ao peso 

importante que tinham neles as discussões relacionadas à cafeicultura e aos 

"melhoramentos materiais" na cidade de São Paulo, em Santos e em cidades do 

interior. 

A pobreza de informações sobre a indústria nesses documentos não era 

indício de ausência da atividade manufatureira. A consulta a outras fontes de dados 

sobre a indústria na cidade de São Paulol revelou que sua presença era mais

importante do que a sugerida pelos documentos oficiais. 

Deixando de lado, por enquanto, considerações sobre a natureza da 

atividade manufatureira praticada na Província, depois Estado de São Paulo, nas três 

últimas décadas do século XIX, cabem alguns comt>ntários a respeito do peso 

diferenciado das questões acima mencionadas nos documentos oficiais consultados. 

Quanto às discussões sobre os "meflzoramento'i materiais" nas cidades, a 

urbanização, relacionada naquele momento essencialmente ao florescimento da 

economia cafeeira, explica o engajamento do Estado tanto na realização de obras nas 

cidades, como na contratação de empresas privadas para a sua realização. 

Como foco das discussões, a cafeicultura revela-se base da economia 

paulista, os interesses dos cafeicultores definindo, no essencial, a atuação do executivo 

e do legislativo. Os longos relatos e discussões que antecederam a política de 

imigração subvencionada pelo Estado para atender às necessidades de braços na 

fazenda de café; as discussões sobre a participação do Estado nos empreendimentos 

ferroviários privados, garantindo os juros c!o c�pit:.u investido não deixam dúvida 

quanto a isso. A aniação do Fstacio respondia ent:lo, hasicamente, aos interesses da 

cafeicultura 

. Almanach Adminisrralivo, Commerr:ial e lndzmrial da Pmvíncia de São Paulo ptua /885, /OT'f!.t' Seckler & Cio; Almanach do

Estado de São Paulo, 1890. fd. Jorge Secklcr & ('ia.
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A pobreza de referências à indústria atesta, sem dúvida, a fragilidade dessa 

atividade em relação à cafeicultura. A observação atenta dos documentos mostra que 

a indústria e os interesses dos industriais estão incluídos nos horizontes de 

governantes do início da década de 1870 que viam o desenvolvimento da indústria 

fabril como o meio seguro de progresso, de dinamização da economia da Província e 

da Capital2. Estas manifestações a favor da industrialização não podem, entretanto, 

ser confundidas com ação efetiva do governo em prol da industrialização. 

Nicia Vilela Luz, em obra tornada clássica dentre as que tratam da 

industrialização brasileira, examinou em profundidade o movimento industrialista ao 

longo do século XIX, até 1930. 

Segundo a autora, o governo, face a interesses antagônicos dos industriais, 

do fisco e dos consumidores, não conseguiu "estahelecer uma tarifa racionalmente 

protecionista que isentasse de direitos as matérias-primas e maquinarias e carregasse 

fonemente sobre os produtos manufaturados"3. Na vigência de uma tarifa aduaneira 

anárquica, que se adequava às circunstâncias do momento, a indústria ora era 

beneficiada, ora penalizada4. 

O sistema trihutário hrasileiro repousando sohre a arrecadação aduaneira, a 

fixação das tarifas respondia, antes de mais nada, às exigências do fiscos . Por outro 

lado, "havia a considerar os interesses dos consumidores que arcavam com o pêso de um 

processo de industrialização dispendioso, que compravam, por alto preço e baixa 

qualidade, artigos que podiam importar melhor e mais barato"6. 

Na ausência de uma tarifa protecionista, o governo recorreu a outros meios 

para responder a reivindicações da indústria nacional, entre eles a concessão de 

favores à empresas (isenção de impostos, empréstimos, prêmios, isenção de direitos 

de importação para o aparelhamento industrial) 7_ "De modo geral, porém, duas foram 

. Cf. R.P.P. Antônio Candido da Rocha, 1870; RP.P. Francisco Xavier Pinto Lima ao passar a administração ao Pres. João 

Theodoro Xavier, 1872; RP.P. João Theodoro Xavier à Ass. Leg. Provincial, 1873. 
3
. LUZ, Nicia Vilela,A luta pela industrialização do Rrasil (1808-1930), São Paulo, D/FEL, 1960. 

4 
. Idem, p.199. 

5
. Ibidem, p.20. 

6
. Ibidem, p. 199. 

7
. Ibidem, p.199- 200. 
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as soluções encontradas que favoreciam ianto as indústrias como outros interesses 

igualmente fortes: a quota-ouro sobre os direitos de importação, solução que conciliava a 

indústria e o Tesouro nacional; e a estabilização da moeda a câmbio relativamente 

baixo, solução pleiteada tanto pelas indústrias como por outros interesses ligados à 

produção nacional exportáve4 particularmente os relativos ao café"8. 

Assim, no intrincado jogo de interesses onde a reivindicação principal dos 

industrialistas - proteção baseada essencialmente na tarifa aduaneira - nunca chegou a 

ser atendida de fato, a indústria beneficiou-se de modo indireto, como foi agraciada 

com favores concedidos a industriais com trânsito no governo9 .

No cômputo geral, do embate de interesses antagônicos não resultou uma 

penalização da indústria, o que levou Nicia Vilela Luz a concluir que "apesar de toda a 

oposição da massa consumidora, representada principalmente pela lavoura, mas, com a 

urbanização crescente do país, por um contingente cada vez maior de elementos urbanos, 

afinal quem levou a melhor foi a indústria nacional' 1 O.

Têm interesse particular para este trabalho as considerações da autora 

sobre a participação da indústria paulista no movimento industrialista brasileiro por 

ela examinado entre 1808 e 1930. 

A indústria paulista só passa a atuar no movimento a partir dos primeiros 

anos deste século. "Até então a contribuição de São Pm,lo na luta a favor da 

industrialização do Brasil tinha sido pouco ativa. O café havia absorvido todas as suas 

atenções. Silenciosamente, porém, a indústria foi-se desenvolvendo, ( ... ). Nesse início de 

século já se sentia apta a vir a público defender seus interesses" 11. 

Ainda. segundo a autora. a participação de São Paulo "não produziu, nessa 

época, nenhum lider industrialista do tipo Felicio dos Santos, Amaro Cavalcanti, Barata 

Ribeiro, Serzedelo Co"eia que, em nome do nacionalismo econômico, advogavam a 

industrialização do país" 12 .

. Ibidem, p.199. 
9. Ibidem. p.198. 
10.Ibidem, p.199. 
11.Ibidem, p. 122-3. 
12.Ibidem, p. 123.
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As análises da autora sobre o movimento industrialista permitem situar num 

quadro mais amplo as mencionadas manifestações entusiastas de governantes de São 

Paulo no início da década de 1870 a respeito das fábrica<; existentes na Província. Este 

foi um momento de recrudescimento das reivindicações a favor da indústria que, em 

sua fragilidade, via-se ameaçada, de um lado, pelo progresso da indústria européia 

combinado ao dos meios de comunicação e, de outro lado, por uma política de não 

intervenção direta na economia pela qual inclinava-se o Governo Imperial 13. 

Seguramente eram vozes isoladas as daqueles governantes. Seu entusiasmo, 

contudo, calcava-se no sucesso de fábricas que nasciam no interior e na capital. Os 

dados que puderam ser reunidos sobre a instalação de fábricas a partir de 1870 

justificam pensar que, embora preterida diante dos enormes favorecimentos à 

cafeicultura, a indústria encontrou as condições de sua germinação em São Paulo. 

Se se considerar, por exemplo, a situação no ano de 1872, entre as indústrias 

citadas pelo Presidente Francisco Xavier Pinto Lima, ao lado de fábricas de tecidos 

de algodão, de iniciativa da elite paulista, encontram-se fábricas de gêneros diversos, 

todas movida<, a vapor, pertencentes na sua maioria a estrangeiros, além de inúmeras 

outras pequenas indústrias 14.

Não é tarefa fácil, com os dados disponíveis, apreender a natureza da 

indústria implantada antes - é mesmo depois - da proclamação da República: não há 

evidência de elementos que diferenciem artesanato, pequena rndústria doméstica e 

grande indústria. Além disso, a questão da utilização do trabalho escravo na indústria 

dificulta ainda mais aquela tarefa. 

Para citar apenas um exemplo, a Fábrica São Luís, ·de Itu, consta, em 1870, 

como a maior fábrica de tecidos a vapor da Província, equipada com vinte e quatro 

teares. A descrição feita sugere tratar-se de uma fábrica que integrava fiação e 

.Ibidem, p. 196. 
14

.cr. RP.P. Francisco Xavier Pinto Lima. ao passar a administração ao Prcs. João Thcodom Xavier. 1872. 
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tecelagem 15, na produção de "algodão grosso, próprio para o vestuário de escravos e 

trabalhadores empregados na agricultura( ... )" 16. 

Esta fábrica foi fundada em 1869, por cidadãos de Itu, liderados pelo 

Tenente Coronel Luis Antonio de Anhaia. Nasceu durante a crise algodoeira 

provocada pela guerra civil norte-americana, para aproveitar o algodão cultivado na 

região. A maquinaria, comprada nos Estados Unidos, foi transportada por ferrovia de 

Santos até Jundiaí e, desta cidade até Itu, em carros-de-boi, com muita dificuldade17. 

Por esse conjunto de dados, parece tratar-se de um empreendimento 

industrial típico. Mas, é pouco provável que nele não se empregasse trabalho escravo. 

No relato que faz sobre a indústria na Província em 1872, o Presidente Francisco 

Xavier Pinto Lima ressalta "como da mais suhida importância e alcance" o fato de que 

nas indústrias citadas "são empregados quase éxclusivamente hmsileiros livres"18.

Esta não foi a única referência encontrada ao trabalho escravo na atividade 

manufatureira. Também no Recenseamento da Província de São Paulo, de 1872, 

foram encontrados dados a respeito. Não se trata, evidentemente, de discutir aqui a 

questão da utilização do trabalho escravo na indústria paulista. A menção a ela tem 

por objetivo unicamente apontar para um problema que parece pouco explorado nos 

estudos sobre as origens da indústria 19. 

Ao examinar as transformações na cidade de São Paulo no último quartel 

do século XIX, o papel fundamental da imigração ganha maior relevância ainda nos 

bairros do Brás, Moóca e Belenzinho. Conforme ressaltado no primeiro capítulo, 

antes de findar o século XIX, esses bairros já abrigavam a maior concentração de 

15.cr. R.P.P. Antonio C.andido da Rocha. 1870. O autor esclarece limitar-se a produção a algodão grosso. A "perfeição das 
máquinas• prestava-se. no entanto, à fahriração de tecidos finos. já tendo mesmo sido produ1ida "linha de número 50 

própria para morins". 
16.R.P.P. Francisco Xavier Pinto Lima ao pa,;sar a adm. ao Pres. João Theodoro Xavier. 1872. 
17.Conforme pesquisa feita por Léa Goldenstein, sem indicação da fonte. 
18.R.P.P. Francisco Xavier Pinto Lima ao passar a adm. ao Pres. João Theodoro Xavier. 1872. (grifo meu). 
19.No anigo já citado de Fernando Henrique Cardoso a questão é ahordada. Dentre as condições econômicas propiciadoras da

"eclosão de S11nos de industrialização no F.stado" o autor ressalta a suhstituição do trahalho escravo pelo trabalho livre que, 
obviamente "teve um papel primordial no desenvolvimento da indúsuia, seja pelo afluxo de imigrantes que provocou, seja 

porque sem o . "abalho livre não teria sido possn•el mOlller uma economia industrial em funcionamento, como moSlTaram as 
ten1alivas de aproveitamento de escravos nas fábricas". CARDOSO, F.H., O café e a industriali1.ação da cidade de São Paulo. 
IN: Revista de História. (42):475, São Paulo, 1960. 
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imigrantes da cidade, o que irá se reafirmar ao longo das primeiras décadas deste 

século. 

Urna indagação foi sendo formulada à medida em que a pesquisa empírica 

ganhava corpo, sobre o modo de inserção da população imigrante na indústria que 

nascia. Assim, precisa ficar claro que quer a inclusão de empresas fundadas por 

imigrantes estrangeiros, quer as entrevistas com operários filhos de estrangeiros não 

foram decisões tomadas a priori. Nasceram no processo de construção do objeto. 

José de Souza Martins estudou a trajetória de Francisco Matarazzo, um 

imigrante italiano chegado em 1881, que aplicou recursos trazidos da Itália num 

pequeno negócio - uma venda - em Sorocaba. Criou, em seguida, duas pequenas 

fábricas de banha, a atividade na indústria tendo-se associado ao comércio de 

suínos.A atuação no comércio se ampliou depois da sua tramferência para São Paulo. 

Francisco Matarazzo faz, em 1899, grande investimento na indústria instalando um 

moinho de trigo na capital, contando com financiamento de um banco inglês. A partir 

daí, diversifica seus investimentos na indústria, ao mesmo tempo que participa da 

fundação de bancos, sem abandonar a atividade comercial. Em 1911 a empresa já 

consolidada passa por uma reorganização, impondo sua característica de Império 

Econômico20. 

O caso de Francisco Matarazzo é o do imigrante que veio com algum 

recurso aplicado no comércio ou na indústria. Esse é um· tipo de migrante, aquele "que 

deixa a sociedade de origem para realizar as necessidades de livre circúlação do capital''. 

Numericamente inexpressiva, essa categoria de migrante ''praticamente constitui uma 

anomalia no quadro de circulação em grande escala do capital no mundo modemo"21.

A migração em massa, no período considerado, decorre da desagregação social que 

acompanha o movimento de expansão do capitalismo com a redução do sujeito, na 

sociedade de origem à condição de trabalhador livre22. 

Os dois tipos de imigrantes estrangeiros apareceram nesta pesquisa. 

20
.cr. MARTINS. José de Souz.a, Conde Matarazzo - o en,,- ·esário e a empresa, 2. ed .. S.Paulo. Hucitec, 1976. p.16-43. 

21.cr. MARTINS, José de Souza.A imigração e a crise do Brasil agrário, São Paulo, Pioneira, 1973, p.22.
22 .Idem, p.22.



De um lado, todas as empresas pesquisadas tinham sido fundadas por 

imigrantes. Três delas por imigrantes vindos com· recurso - O Cotonifício Rodolfo 

Crespi S/A; a IRFM - S/A Indústrias Reunida'! F. Matarazzo; a Metalúrgica Matarazzo 

S/A. Duas delas por imigrantes que, antes de se tornarem industriais, foram operários

em indústriac; paulistanas, ou cujos familiares viveram essa condição - Indústria de 

Máquinas Têxteis Ribeiro S/A e Paulo Andrighetti & Irmãos. 

De outro lado, os operários entrevistados eram, com uma só exceção, filhos 

de imigrantes estrangeiros. 

O estudo de um conjunto de bairros da cidade de São Paulo onde a 

indústria é um fato do final do século pac;sado levou-me a fixar em 1870 o momentà a 

partir do qual procuraria manifestações dessa atividade. Na escolha dessa data, pesou 

a consideração da conveniência de um recuo em relação à década de 1890 quando, 

conforme já assinalado, os estudos sobre a indlÍstria na cidade de São Paulo situam 

seu primeiro surto industrial. 

Mas, a primeira referência à "indústria fahriI", encontrada no Relatório do

Presidente Antônio Cândido da Rocha, de 1870, diz respeito não à cidade de São 

Paulo, mas a Itu e Sorocaba. No entender do Presidente, se a agricultura na Província 

"apresenta desenvolvimento próspero e rápido, também a indústria fabril começa a 

iniciar-se"2.3. Duas fábricas de tecidos são mencionadas - a Fábrica São Luis de Itu, e

uma não identificada, localizada em Sorocaba: 

A criação dessas fábricas de tecidos estava relacionada com a expansão da 

cultura do algodão nos anos sessenta, em decorrência da Guerra de Secessão nos 

Estados Unidos24 _

23
.R.P.P. Antônio Cândido da Rocha, 1870. 

24
.Cf. LUZ, N.V., op.cit., p.34. Examinando o impulso à indústria nacional por . .Jlta de 1870, a autora atribui à Guerra do 

Paraguai papel mais decisivo que aquele desempenhado pela guerra civil norte-americana, o crescimento da indústria não 

tendo se restringido à indústria têxtil. 
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Fugiria ao objetivo deste trabalho investigar essas e outras manifestações 

mais antigas da indústria na Província. Cabe registrar, no entanto, que as primeiras 

fábricas de tecidos nasceram no interior da Província e não na Capital. Cabe mesmo 

assinalar, conforme Maria Teresa S. Petrone, que formas rudimentares de produção 

industrial surgiram durante o ciclo da cana que, do final do século XVIlI até a década 

de 1840, desenvolveu-se no litoral e no planalto paulista. Além da proliferação dos 

engenhos onde se fabricava açúcar e aguardente, produziram-se panos de algodão 

usados para confeccionar roupas para os escravos, mas também para acondicionar o 

açúcar, principalmente depois de 1830. Empregava-se nessas atividades trabalho 

escravo e tecnologia muito simples. A produção do açúcar envolvia ainda o trabalho 

de artífices, marceneiros sobretudo, mas também aqueles que trabalhavam metais25. 

Vale mencionar, apenas de passagem, em relação à cidade de São Paulo, as 

referências encontradas a formas de produção industrial na primeira metade do 

século XIX. 

Existiu em São Paulo, no início do século XIX, uma fábrica de armas 

mandada instalar pelo governo de D. João VI e dirigida por Daniel Pedro Muller. 

Saint-Hilaire26 a ela se referiu quando de sua passagem por São Paulo em 1819. O 

ferro vinha das forjas de Ipanema, nas proximidades de Sorocaba. A fábrica ficava ao 

lado do quartel e, "como não houvesse água nas redondezas não foi possível instalar alí

máquinas que teriam economizado a mão-de-obra". Empregava cerca de sessenta 

operários, entre os quais dez técnicos alemães que tinham formado aprendizes, dando 

ao governo condições de dispensar em breve a ajuda de estrangeiros. Mas a fábrica 

não tinha condições para durar muito27. 

Conforme Heitor Ferreira Lima28, data de 1813 a nomeação, por Carta 

Régia, do mestre-tecelão Tomaz Rodrigues Tocha para instalar manufatura de 

25
.cr. PETRONE, Maria Thercsa Schorcr, A lavoura canavieira em São Paulo - expansão e declínio - 1765-1851. São Paulo, 

DIFEL, 1968, p.42, 183-ó 
26

.Cf. Saint-Hilairc, Auguste de, Viagem à Província de São Paulo, B.Horizonte- São Paulo. Itatiaia/Edusp., 1976.
27 

.Idem, p. 133-4. 
28

.LIMA, Heitor Ferreira, Evolução Industrial de São Paulo, São Paulo, F..d. Manins, 1954. 
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tecidos em ·são Paulo. Equipada com dez teares manuais, produziu tecidos de algodão 

e, por volta de 1820, encontrava-se semi-abandonada29. 

Iniciativas como essas inseriam-se numa política de incentivos e concessão 

de privilégios, formulada em seguida à transferência da família real, visando 

promover fábricas nacionais, política fadada ao insucesso diante da concessão, em 

1810, de tarifa preferencial aos produtos da indústria inglesa30. 

Os equipamentos da fábrica de Tomaz Rodrigues Tocha foram 

arrematados, em 1822, por Tomé- de Jesus Varela que manteve uma tecelagem em 

funcionamento até 182731. Com esses mesmos equipamentos, José Arouche de

Toledo Rendon instalou uma fábrica em sua chácara. Fracassaram essas iniciativas de 

produzir tecidos na Capital32. 

Quanto a outros ramos da produção, foi mencionada, a criação de fábricas 

na cidade anteriormente ao surto da última década do século XIX. 

Dentre as 101 indústrias pesquisadas por Bandeira Jr.33 em 190 .1 na cidade
. . 

de São Paulo, encontra-se uma oficina de caldeireiro fundada em 1800; uma fábrica 

de velas de 1822; uma tipografia de 1850; duas fábricas de chapéus, uma de 1853 e 

outra de 1860. Ficavam no "triângulo", com exceção da fábrica de chapéus de João 

Adolpho Schritzmeyer, localizada na I .adeira do Piques. As três últimas eram fábricas 

a vapor e, em 1901, empregavam de 100 a 130 operários cada uma. (Anexo 1). 

Ainda de acordo com Bandeira Jr., o número de fábricas fundadas na 

década de 1870 cresce para doze, distribuídas entre chapéus, tecidos, roupas, uma 

fundição, bebidas, massas alimentíciac;, um curtume. 

A mais prestigiada entre as fábricas da década de 1870, nos documentos 

oficiais consultados, foi a fábrica a vapor de tecidos de Diogo Antônio de Barros, cujo 

.Idem, p.36-7. 
30

.Cf. LUZ. N.V., op.cit., p.13-7. 
31

.cr. LIMA, H.F., op. cit., p.37-8. Ainda, segundo o autor. cm Sorocaba funcionou, até 1861, uma fábrica criada dez anos antes, 

cuja montagem levou alguns anos. 
32

.o Presidente Francisco Xavier Pinto Liina, comenta que essa fábrica "funcionava em uma pane do pavimento térreo do Palácio 

da Presidência". ( ... ) "apresentava produtos bem regulares, mas foi abandnnada. porque sua receita nunca podia cobrir as 

respectivas despesas. não obstante serem estas pequenas em razão da insiK71íficância dos jornais dos operários". R.P.P. 

Francisco Xavier Pinto Lima, ao pas.gr a administração a João Thcodoro Xavier, 1872. 
33

.cr. BANDEIRA JR., AF., op.ciL 
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funcionamento anunciado já em 187234, data de 1877. Ficava na rua que era a

continuação da de São Bento, nas imediações da atual Rua 25 de Março. Situava-se, 

portanto, na parte antiga da cidade, junto à Vár7ea do Carmo. O fundador era 

cidadão de Itu, de onde se transferiu para São Paulo com a família35. Nenhuma

informação foi encontrada sobre a atividade desse empresário antes da criação da 

fábrica. 

Bem pequenas deviam ser as outras fábricas citadas em 1872, embora 

contassem com maquinismos movidos a vapor: a refundição de ferro do Sr. Hund; a 

serralheria de Adolpho Sydow; a marcenaria de Gustavo Sydow; a fábrica de chapéus 

do Sr. Fisher; o maquinismo de fazer cigarros de Pedro Martin; a olaria do Dr. João 

Ribeiro da Silva; o moinho Bresser, "além de outras pequenas indústrias que vão 

constantemente aparecendo e que seria longo enumerar•36_ 

Ao comentar a situação da indústria fabril na Província, Francisco Xavier 

Pinto Lima fala na oposição de que era alvo no passado. Essa atividade era taxada de 

impossível por que "dependia essencialmente de escravos, cujos preços tomavam 

necessário o emprego de capitais avultados, que nunca poderiam ser compensados pelos 

produtos da mesma indústria, qualquer que fosse seu ramo". As iniciativas eram

desencorajadas como imprudentes e mesmo prejudiciais, os capitalistas negando o 

crédito necessário37_

Esta oposição, na opinião do Presidente, já não encontra, na época, 

unanimidade entre os capitalistas: uns atuavam diretamente no desenvolvimento da 

indústria e outros participavam financiando iniciativas. 

Todos os dados até aqui reunidos referem-se a fábricas da Capital. Nas 

terras além-Tamanduateí elas já existiam a essa altura? 

34.Cf. RP.P. Francisco Xavier Pinto Lima ao passar a adm. à João Theodoro Xavier, 1872. 
35

.Cf. RP.P. João Theodoro Xavier à Ass. Leg. Provincial. 1875. 
36

.RP.P. Francisco Xavier Pinto Lima ao passar a adm. a João Thcodoro Xavier. 1872. 
37

.Idem. 
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Se se excluir, por se tratar de produção ligada a um serviço público, a 

fábrica de gás inaugurada em 1872, apenas o moinho Bresser, cuja data de criação 

não foi encontrada, ficava no Brás. 

Fui buscar no Recenseamento da Província de São Paulo, de 1872, 

elementos para avaliar a atividade manufatureira na capital e no Brás, em particular. 

(Quadro 5, anexo). 

Com pouco mais de 19.000 habitantes nas quatro paróquias que formavam a 

cidade - Sé, Santa Efigênia, Consolação e Brás. São Paulo não tinha expressão ainda, 

como cidade. Menos ainda por qualquer tipo de indústria38.

Algumas diferenças marcantes entre as quatro paróquias puderam ser 

constatadas, quanto à composição profissional da população. 

A Sé concentrava, naturalmente, os comerciantes e profissionais liberais e 

os "capitalistas e proprietários", mas também os trabalhadores das diversas ocupações 

( exceto lavradores e criadores) e os sem profissão. 

No Brás, mais da metade da população não tinha profissão. Os "manufatores 

e fabricantes" e os "capitalistas e proprietários" eram aí relativamente numerosos. Mas, 

das quatro paróquias era a que tinha menor número de profissionais liberais. 

Os dados sugerem uma composição social diferenciada no Brás em relação 

às três outras paróquias. Desníveis maiores talvez, decorrentes da presença de um 

número significativo de "capitalistas e proprietários" e um número muito elevado de 

pessoas sem profissão. Por outro lado, a presença de 26 "manufatores e fabricantes", 

combinada com participação inexpressiva de pessoas com "profissões manuais ou 

mecânicas", dá à pequena produção industrial urna posição relativamente destacada . 

. Havia 6.000 pessoas sem profissão; quase 4.000 no serviço doméstico; quase 3.000 lavradores: 2.700 criados e jornaleiros; outros 
2.700 dedicados a profissões manuais ou mecânicas; 500 comerciantes: 300 profissionais liberais; 150 capitalistas e 
proprietários: 66 manufatorcs e fabricantes. 
Havia cm São Paulo 3.000 escravos e 2.000 estrangeiros, a metade dos quais na paróquia da Sé e somente 325 no Brás. Em 
1872 eram os brasileiros 1ivTcs que dominavam cm todas as profissões. Constituiam. inclusive, a grande maioria daqueles 
com "profissões manuais ou mecânicas". Nas "profissões liberais", havia profcswrcs, artistas, cirurgiões estrangeiros, mas 
eram sobretudo nacionais os que a ela se dedicavam. O trabalho escravo era empregado sobretudo no serviço doméstico e 
na agricultura.. Apenas 288 tTabalhavam cm "profissões manuais ou mecdnicas". A metade dos estrangeiros trabalhava cm 
"serviços domésticos", como "criados e jornaleiros", ou não tinha profissão. Tinham "profissões manuais ou mecdnicas" quase 
1/4 dos estrangeiros e poucos ocupavam-se da agricultura. (Cf. Recenseamento da Província de S.Paulo • 1872) 
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Observei linhas acima ser São Paulo inexpressiva como cidade no início da 

década de 1870. Inexpressiva. ma" em ehulição, o que transparece, por exemplo, nas 

obras realizadas ou em vias Je realização. Não esquecer que a São Paulo Railway foi 

inaugurada em 1867; a iluminação pública a gás em 1872; data deste mesmo ano a 

primeira linha de carris de ferro para bondes de tração animal; é de 1875 o contrato 

com a Cia. Camareira e Esgotos para construção da primeira rede domiciliar de águas 

e de esgotos; é de 1873 ou 74 a construção da "flha dos Amores", um jardim na parte 

da Várzea do Carmo em frente ao Mercado. 

Nessa época, o governo de São Paulo discutia uma maneira de atrair 

imigrantes estrangeiros. A solução encontrada nes"e momento foi a criação de 

núcleos coloniais. Em 1877 foram instalados os já mencionados núcleos coloniais nas 

imediações da capital - Glória, Santana, São Caetano e São Bernardo. 

É também dessa época a instalação na cidade de uma importante fábrica de 

tecidos de algodão .- a de Diogo Antônio de Barros - que parece ter sido uma das 

primeiras, e quem sabe mesmo, a primeira fábrica em sentido estrito localizada na 

cidade39. 

João Theodoro Xavier em relatórios apresentados entre 1872 e 1875 aponta 

mudanças em curso na cidade e identifica tendências que se esboçam e, no entender 

do Presidente, precisam ser consolidadas. Ao fazer isso, delineia um "projeto" para a 

cidade que deve se transformar num centro de produção industrial e agrícola. Na base 

desse ''projeto" estaria a criação na cidade de funções novas, capazes pelo menos de 

reafirmar seu papel como mediação obrigatória para a economia agrário-exportadora 

do café. 

Na visão do Presidente. o florescimento da cidade representado pelo 

comércio externo ficou comprometido com a chegada da estrada de ferro40. 

A dúvida se justifica ao se considerar a fábrica de chapéus de João Adolpho Schriu:mcycr criada cm 1853. Mas a primeira 

descrição dela encontrada data de 1883. feita por C.arl von Koscritz que a considerou uma das maiores produzindo chapéus 

no país, "situada em uma daç ruas de baixo, em um edifício especiaimoue conscmído", ocupando 132 pessoas e equipada com 

as máquinas de mais recente l'Onstruc;ãL (Cf. KOSRRJTZ, Carl von, Imagens do Brasil, B.Horizontc/S.Paulo, 

ltatiaia/Edusp, 1980, p. 271 ). 
40

.cr. RP.P. João Thcodoro Xavier à Ass. Leg. Provincial. 1873. 
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Certamente refere-se à desorganização da circulação baseada nas tropas de burros 

que levou à perda de função dos antigos pousos de tropeiros cujas rotas foram 

substituídas pela ferrovia. 

Daí advogar o desenvolvimento na cidade da "indústria fabrif' e da ''pequena 

indústria agrícola", para impedir a de·cadência da cidade. Na sua visão, "as manufaturas 

e os grandes estabelecimentos fabris despontam já como podProsos recursos de 

transfonnação econômica"41 _

Advoga ainda a realização de obras na cidade, fundamentando-se em 

"considerações econômicas": 

" A Capital, engrandecida, circundada de atrativos e gozos, chamará a si os 

grandes proprietários e capitalistas da Província, que nela f onnarão seus domicz1ios, ou 

temporárias e periódicas residências." 

"O comércio lucrará, ampliando seu consumo." 

''.As empresas se fundarão com os recursos vastos e acumulados de seus novos 

habitantes. "

''.As forças produrivm da população, enfim, serão mais fecundamente 

empregadas. "

"Os fatos já vão confinnando estas apreciações, graças às facilidades 

proporcionadas pelas linhas fé"eas." 

''.A população tem crescido extraordinariamente na capital durante o ano 

precedente. "

"Os aluguéis dos prédios de todas as classes subiram, como sinais da raridade 

ou de insuficiência; as novas construções se multiplicam42." 

Dos "melhoramentos" na cidade de São Paulo no último quartel do século

XIX. vários autores se ocuparam43. No primeiro capítulo deste trabalho destaquei

.Idem. 
42

.RP.P. João Theodoro Xavier à Ass. Leg. Provincial, 1875. 
43

.Entre eles, TA UNA Y, AE., História da Cidade de São Ptmlo, S.Paulo, Mr-lhoramentos, s/d: MATOS, Odilon Nogueira de, A 

Cidade de S.Paulo no Século XIX. IN: Revista de História, S.Paulo, ano VI (21-22): 89-125. jan-jul/1955: MORSF., Richard 

M. Forma,;ão Histórica de São Ptm/o, S.Paulo, DTFFL, 1970: STT .V A. Janice Theodoro da, São Paulo - 15.54-1880- discurso 

ideológico e organiza,;ão espacial, S.Paulo, Moderna. 1984. 
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alguns dos "melhoramentos" em andamento na cidade procurando mostrar, a partir de 

decisões envolvidas na sua produção, o modo como a porção a leste do Tamanduateí 

se integrava à cidade. 

Quanto à ''pequena indústria aKf"Ícola", não teve sucesso a tentativa de 

desenvolver a produção de gêneros de ahastecimento através da instalação dos 

núcleos coloniais nas imediações da Capital44. 

Dos primórdios da indústria na cidade de São Paulo vários autores se 

ocuparam, de modo mais ou menos abrangente45_ Neste capítulo são expostos 

elementos que pude reunir sobre as origens e o desenvolvimento da indústria nos 

bairros do Brás, Moóca e Belenzinho. 

Retomando as considerações relativas ao Brás nos anos de 1870, uns poucos 

dados sobre uma incipiente encontram-se registrados no "Imposto sobre Negócio ou

Profissão" na cidade de São Paulo no período que_vai de 1877 a 188346. 

Pequenos estabelecimentos estao aí presentes, como o moinho a vapor de 

Carlos Augusto Bresser, para moagem de milho e café; duas "fábricas" de vinho, uma 

delas do Dr. José Ignácio de Araujo que era proprietário de uma chácara no Largo da 

Concórdia e, em 1860, era vereador. Três "fábricas" de cerveja são mencioriadas: a de 

João Boemer no Marco da Meia Légua parece ser a mais antiga; a de Hugo Rister no 

Pari. No registro correspondente ao exercício de 82/83, o último consultado, constam 

várias olarias; duas na Moóca, cinco no Pari e sete no Catumbi (sem considerar as da 

Penha e do Tatuapé ). 

Cabe um comentário sobre a ausência das olarias nos registros de exercícios 

anteriores ao de 82/83. Estes levantamentos, embora não sejam completos, auxiliam 

. Um estudo aprofundado da questão encontra-se em MARTINS. José de Souza. A imigração e a crise do Brasil agrário. S.Paulo, 

Pioneira. 1973. 
45

.Remeto, em especial, às seguintes ohras: PETRONE. Paquale. As indústrias paulistanas e os fatores de sua expansão. IN: 

46 

Boletim Paulista de Geografia. AGil-'-RSP jun/'i1: MATOS. Dirceu Lino de, O parque industrial paulistano. lN: A Cidade 

de São Paulo - estudos de geografia urbana (dir. de Aroldo de Azevedo). vol. Ili. 5-98, AGl'l-SRSP. Nacional, S.Paulo, 1958; 

CARDOSO, Fernando Henrique, O café e a industriali7ação da cidade de São Paulo. IN: Revista de História (42):471-5, 

S.Paulo, 1960; DIBGUES JR. Manuel. Imigração. urbani7.ação e industriali7ação. R. de Janeiro. MF.C, 1964; SINGER, 

Paul, Desenvolvimento E.ronômico e Evoluc;ão Urbana, 2. ed., S.Paulo. Nacional. 1977; MARTINS, José de Souza, O café e 

a gênese da indústria em São Paulo. ln: Contexto (3):1-17. S.Paulo. jul/77; PETRONF.. Pa<;quale. A inf1 .. }ncia da imigração 

italiana nas origens da industriali7.açào brasileira. ln: Orientação, S.Paulo. IG-DG-USP, (8):85-95, 1990. 

AM.- 1877/78- G.83-18, vol.2605; 1978/79-0.83-19, vol.2606; 1882/83- G.83-20, vol.2616. 
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como indicativos. É justificado pensar que um aumento do número de olarias teria 

levado a administração a proceder ao respectivo registro. O grande surto imigratório 

começa em 86/87 e o crescimento mais acelerado da população da cidade se dá nos 

anos 90. Mas a população crescia no começo da década de 1870, fato confirmado, por 

exemplo, pelo citado relatório do Presidente João 1l1eodoro Xavier. O aumento do 

número de olarias estaria, então, ligado à própria expansão füica da cidade. 

Constam ainda dos registros consultados, "tendas" de ofícios diversos - de 

sapateiro, relojoeiro, ferreiro, marceneiro, tamanqueiro, santeiro. Seriam, portanto, os 

estabelecimento artesanais. 

Procurei verificar a partir dos sobrenomes dos proprietários a presença de 

imigrantes entre os artífices e ''fabricantes". No caso destes, predominam os 

estrangeiros, provavelmente entrados em período mais recuado do século XIX. Entre 

os artífices prevalecem os sobrenomes italianos e luso-brasileiros ao lado de outros 

que devem corresponder a outras nacionalidades. Todavia, os dados não permitem 

conclusões generalizantes sobre a inserção social de imigrantes recém-chegados a São 

Paulo como artífices ou como pequenos industriais. 

A década de 1880 transcorreu sem que a indústria tivesse sido objeto de 

atenção nos relatórios dos Presidentes da Província. Apenas em 1889 é mencionada a 

nomeação de uma Comissão para cuidar da participação de São Paulo em uma 

exposição industrial que iria se realizar proximamente em Paris. Declara o Presidente 

que São Paulo só não estará representado "se motivos de ocasião embaraçarem a boa 

vontade dos nossos já importantes industriais'47_ 

Da República à virada do século 

Prosseguindo no intuito de expor os parcos elementos disponíveis para 

examinar corno evoluiu a atividade industrial nas suas diferentes formas, nas terras 

47
.RP.P. Dr. Pedro Vicente de Azevedo à Ass. Lcg. Provincial. 1889. 



105 

além-Tarnanduateí, vou me deter em três séries de dados, referentes, a primeira a 

1885, a segunda a 1890 e a terceira a 1895. Para as duac; primeiras datas as fontes 

utilizadas foram os Almanaques editados em São Paulo por Jorge Seckler48. A 

terceira série de dados, referente a 1895 é urna listagem de empresas industriais que 

participaram da "Exposição Industriar' realizada no Rio de Janeiro nesse mesmo ano, 

elaborada por uma Comissão nomeada pelo · governo para providenciar a 

representação do Estado de São Paulo no evento. 

Estas três séries de dados eram as disponíveis para a busca de dados sobre a 

indústria, imediatamente antes e depois da Aboliçfü, e da proclamação da República. 

Os dois acontecimentos históricos estão sendo conc;iderados porque a eles 

se relaciona a adoção, pelo governo, de medidas de caráter financeiro com grandes 

repercussões sobre os negócios em geral e a indústria em particular. 

Nicia Vilela Luz observa que a "política de facilitação de créditos e de 

aumento do meio circulante", instaurada para amparar os ex-propriet:§.rios de escravos, 

''provocou uma expansão dos negócios que se traduziu pela formação de inúmeras 

empresas comerciais e industriais49." 

Ainda segundo essa autora, a campanha em prol da industrialização, 

impulsionada por essas medidas que se seguiram à Abolição, deu seu maior salto após 

a proclamação da República. No biênio 1890-91, tendo ocorrido uma especulação 

desenfreada, multiplicaram-se as empresas de todo tipo, principalmente no Rio de 

Janeiroso. 

Esse momento, que ficou conhecido como "Encilhamento", foi marcado por 

grande favorecimento à indústria "em nome do progresso e do desenvolvimento do país". 

Mas, "a f ais a riqueza produzida pela pletora de papel moeda não tardou a 

desmoronar''Sl. No final de 1891 a crise se instalara. 

Almanach AdministraJivo, Commercia/ e lndu.flliiú da Província de São Paulo para 188.'i, Jorge Scrkler & Cia; Almanach do 

Estado de São Paulo, 1890. F.d. Jorge Seckler & Cia. 
49

.LUZ, N.V., op. cit., p.97. 
50 
. .Idem. p. 98-9. 
51

.Ibidem, p. 96, 98-100. 
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Para José de Souza Martins, que também discutiu as implicações do 

"Encilhamento", estas parecem ter sido diferentes no Rio e em São Paulo. Lá, os 

capitais tenderam a se reunir para constituir indústrias dependentes de importações 

de equipamentos. "Um dos fatores da crise teria sido justamente a contínua depreciação 

da moeda nacional, tomando insuficientes os capitais arrecadados para fazer frente às 

obrigações contraídas". Uma outra hipótese foi formulada pelo autor sobre as 

implicações do "Encilhamento" em São Paulo, que "teria funcionado muito mais como 

meio de tranfPrência de capitais gerados· na alta do mp das mãos dos 'capitalistas' para 

as mãos dos empreendedores"52_

Tal transferência de capitais teria representado um estímulo efetivo aos 

negócios em São Paulo e a ela se relaciona o movimento de concentração da 

indústria. Depois do "Encilhamento", a indústria que nascera "distribuída por quase 

todos os municípios da provfncia", concentrou-se ·na capital e em algumas cidades do 

interior, completando "um processo iniciado com a expansão das ferrovias"53. 

As três séries mencionadas de dados definem uma seqüência temporal em 

consonância razoável com a'i anáÍises desses autores. É pena que os dados obtidos 

sejam tão imcompletos. Sua utilização exige muita cautela. A combinação de um 

exame mais geral baseado nesses dados, com informac;ões obtidas para empresas 

individualizadas, foi a solução buscada para reduzir as lacunas nos daàos. 

No almanaque Seckler para o ano de 1885, foram registrados 359 

estabelecimentos industriais na cidade de São Paulo, entre ''fábricas"(57),

''fabricantes"(26) e "oficinas"(276)54_ Do almanaque para 1890, constam 155 

estabelecimentos, sendo 115 ''fábricas\ 5 ''fabricantes" e 35 "oficinas". 

Em primeiro lugar, essa redução do número de estabelecimentos, em 1890, 

a menos da metade dos registrados em 1885, só pode ser entendida como falha no 

52.cr. MARTINS, J.S., Conde Mataraz:zo - o empresário e a empresa, p.27 ( rodapé 50).
53.cr. MARTINS, J.S., O café e a gênese da indústria em São Paulo. fN: Contrnn (3):9, S.Paulo, jul/n. 
54.Considerei "oficinas" todos os estabelecimentos designados pelo nome do ofício (tamanqueiro, funileiro, por exemplo); da 

atividade (fundição. olarias. entre outras), além, evidentemente. daqueles para os quais a palavra oficina acompanha a 
designação do_ ofício ou atividade ( oficina de alfaiataria. oficina de mecânicos. por exemplo). C:f. Almanaques Seckler, 188S 
e 1890. 
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levantamento. Embora o período tenha sido marcado pela concentração de capital, 

uma tal redução no número de oficinas e de fabricantes é muito pouco provável. 

Em segundo lugar, não há nenhum esclarecimento sobre o significado de 

cada um desses três tipos de estabelecimentos - ''fábricas", ''fabricantes" e "oficinas" -

servindo de base para a classificação. Como agravante, além do endereço (rua e 

número) e, para alguns casos a referência ao uso do vapor, nenhum dado foi 

acrescentado que pennitisse analisar como a produçfio se achava organizada nos 

diferentes estabelecimentos. 

Entre as ''fábricas" arroladas, inclu�m-se, naturalmente, as poucas fábricas 

existentes na cidade e, junto com elas, estabelecimentos artesanais e aqueles para 

produção em pequena escala. Da mesma maneira, entre as "oficinas", devem constar 

também estabelecimentos produzindo em pequena escala e não somente atividade 

artesanal. 

Os dados referentes a 1895 são mais problemáticos. Participaram da 

Exposição Industrial no Rio de Janeiro, 91 empresac; paulistas .. Delas, 66 foram 

identificadas no documento consultado55 que tem dados extraídos do relatório

encaminhado pela Comissão encarregada de organizar a participação paulista. Entre 

as empresas citadas pude identificar não mais que dez da Capital e umas três das 

imediações. 

Para tentar identificar, em cada série, as fábricas ( em sentido estrito) 

existentes a solução encontrada foi combinar as infonnações contidas nas três séries 

de dados com aqueles de outras fontes. Dessa fonna foi possível reunir alguns 

elementos indicativos da natureza da atividade industrial praticada na cidade, assim 

como do sentido do seu desenvolvimento. 

Dos 359 estabelecimentos industriais incluídos no almanaque de 1885, as 

fábricas não eram mais que cinco: duas eram de tecidos (a já citada, de Diogo Antônio 

de Barros e uma, de Diogo A. de Baffos e F. Kowarick, ambas nas imediações do 

Mercado�: outras três seriam as fábricas de chapéus (além da já mencionada de João 

55
.Cf. R.SA.C.O.P. Dr. Jorge líbiric;a ao Prcs. do Est. Dr. Bernardino de Campos. 1895. 
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A. Schritzmeyer , no Piques, duas ficavam no triângulo - a de Carlos Weltmann e a de

Eugenio Leifer e Auerbach ).

Duas importantes fábricas de tecidos foram instaladas em São Paulo pouco 

antes de 1890: a Anhaia , de 1886 e a Fábrica Sant'Anna , de 188956_ A primeira, 

instalada na Barra Funda, reunia vários empreen<l�dores57 _ Entre- eles, constam o 

Coronel Luís Antônio de Anhaia - líder na fundação da já citada Fábrica São Luís de 

Itu - e o coronel Antônio Proost Rodovalho - que esteve à testa da Cia. Camareira e 

Esgotos durante a implantação das redes de água e esgotos na cidade e responsável 

pela criação de um complexo industrial em Caieiras, corno se verá. A Fábrica 

Sant'Anna parece ter sido a primeira de tecidos de aniagem em São Paulo; foi 

instalada no Brás, entre a SPR e o Largo da Concórdia, pertencendo a Antonio 

Alvares Penteado. 

Outra grande empresa criada em São Paulo nessa época foi a Companhia 

Antarctica Paulista. Alfred Marc-58 a ela se referiu em 1890 como tendo sido criada

em 1884 para produzir banha e outros produtos do porco, além de gelo. Um 

almanaque da própria empresa, de 1905, esclarece qne "a parte mais antiga dos prédios 

onde se acha instalada a cen1ejaria foi consmtída pnr .!naquim Sa/les, que pretendia 

explorar aí a fabricação de banha, presuntos e artigos similares"59. Esclarece também 

ter sido constituída a Companhia em 1891, para produzir cerveja, tendo reunido um 

grande capital. Sob a direção do Coronel Asdrubal do Nascimento, Fábio Ramos e 

Augusto da Rocha Miranda, os prédios foram ampliados, adaptados e o maquinismo 

para produzir cerveja instalado, lançando-se no Estado de São Paulo as bases de uma 

grande indústria "até então explorada empiricamente e em pequena escala, não 

satisfazendo ao consumidor exigente nem dando vazão ao consumo"60_ 

56.BANDEIRA JR, A.F., op. cit., p.3 e 55.

57.Paniciparam da fundação da Tecelagem J\nhaia: Cel. Luís Antonio de J\nhaia, Marquês de !tu. Darão de Tatuí. Dr. Francisco 
de Aguiar Barros, Dr. Rafael Paes de Barros, Dr. Francisco f'migo,o da fnnscca Pacheco e Cel. J\ntonio Proost 
Rodovalho. (Cf. BANDEIRA JR, A.F., op. cit., p. 55). 

58.MARC, Alfrcd, Le Brésil: excursion" uavers ses 20 provinces. Paris, Ed. MJ.G. D'J\rgollo - Ferrão. 1890, p. 328. 
59 Almanak da "Anrarctica• para 1905, lo. anno, p.10. 
60 .Idem. p. 10 e 14. 
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A criação da Cia. Antarctica Paulista em 1891 representa, portanto, o início 

da produção de cerveja em grande escala, no Estado. Essa criação se fez com a 

transferência de capitais para um empreendimento pré-existente nos moldes que, 

como visto, segundo José de Souza Martins, teriam caracterizado o "Encilhamento" 

em São Paulo. 

Mais um passo na concentração de capitais e de produção no setor da 

cerveja em São Paulo foi dado com a instalação, em 1892, da Fábrica de Cerveja 

Bavária, na Moóca, também junto aos trilhos da SPR. 

Com a instalação dessas duas grandes fábricas, dificilmente a pequena 

produção de cerveja, dispersa em vários estahelecimentos, teria condições de 

sobreviver. Os Almanaques Seckler consultados registraram 12 fábricas de cerveja em 

1885 e 14 em 1890. Do levantamento de Bandeira Jr., dé 1901, constam apenas 3 - a 

Antárctica (300 operários), a Bavária (200 operários)e a Fábrica de Cerveja_Guanabara 

, fundada em 1886 na Vila Mariana (30 operários)61 .

Em 1904, a própria Cia Antárctica Pau/i<;ta comprou a antiga Bavária , sua 

principal concorrente na época 62.

O exemplo das fábricas de cerveja é muito significativo do movimento de 

concentração de capitais durante a última década do século XIX. Esse movimento 

levaria à eliminação da produção de cerveja em pequena escala. 

Embora localizado fora da cidade de São Pa:ulo e sem nenhuma relação 

com a área objeto deste estudo, vale a pena citar um outro grande empreendimento 

nascido no período aqui analisado. Trata-se das fábricas instaladac; nas imediações da 

Capital, junto à Estação Caieiras da SPR, fundadas em 1883 por Antônio Proost 

Rodovalho63 _ O depoimento de Alfred Marc, de 1890, deixa claro tratar-se de

fábricas de grande porte. Três foram construídas: a de cal exportava para o resto da 

Província; a de cerâmica produzia telhas, tijolos e vasilhames; a de papel, com 

equipamento alemão, produzia papéis de diversas qualidades usando fibras nacionais. 

61.BANDEIRA JR., A.F., op.cit. p.35, 37, 198. 
62 Almanak da "Antarctica" para 1905, lo.anno, p.5.
63.Cf. BANDEIRA JR., A.F., op.cit., p.178.
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As três juntas empregavam 700 operários, a maior parte imigrantes italianos. A 

energia hidráulica, obtida pelo represamento do rio Juqueri, era usada para 

movimentar as máquinas64. Essas fábricas constituiam, em 1895, a Cia

Melhoramentos de São Paulo. 

Apesar de muito incompletos os dados para o ano de 1895, revelam o 

avanço da concentração de capital em alguns setores da indústria. A esse respeito, é 

incontestável a dianteira do setor têxtil. Dos 66 expositores .arrolados, 11 eram 

fábricas de tecidos das quais só uma da Capital (Sant'Anna). Algumas fábricas 

conhecidas estão ausentes, entre elas duas da capital - a Anhaia e a de Diogo Antônio

de Ba"os. As fábricas de cerveja foram representadas pela Antárctica e Bavária. No 

setor de máquinas havia duas grandes empresas - a Cia Mrcânica Importadora ,na 

capital e a Cia Mac Hardy , em Campin::ls. F.rnh0rn fossem ambas firmas 

importadoras, fabricavam aparelhos para beneficiamento de café e a primeira delas 

fazia também turbina'i hidraúlicas. Prado & Jordão produzia vidros. Assim, embora o 

setor têxtil conta'ise com a maior parte das grandes indústrias, estas começavam a 

despontar em outros setores. 

Expressava igualmente a concentração do capital, a atuação de algumas 

grandes empresas em setores diversificados. A Cia Melhoramentos de São Paulo

fábricas de papel e cerâmica em Caieiras; A Cia Industrial - setor gráfico e produção 

de fósforos; o Banco União65 tinha fábrica de tecidos em· Votorantim, de bebidas em 

São Caetano, de mármores, telhas e ca166_ 

Ao findar o século XIX, a discussão na Câmara dos Deputados da 

participação do Estado de São Paulo na Exposição Universal de Paris de 1900 

confirma, ao mesmo tempo, a preeminência do café na economia de São Paulo e a 

existência da indústria. 

64_cr. MARC. Alfrcd, op. cit., p. 324-5. 
65.cr. Dcan, o Banco União foi criado por Lacerda Franco, em 1890. Ver a respeito, DEAN, Warrcn, A industriaJuação de São 

Paulo, 2. ed., R. de Janeiro/S.Paulo, s/d, p. 113. 
66

.R.SA.C.0.P. Dr. Jorge Tibiriça ao Prcs. do &t. Dr. Bernardino de Campos. 1895. 
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A participação de São Paulo estava centrnda no café. Isto está muito claro 

no Projeto em discussão que previa fossem expostos "de{jde o caf Peiro com o fmto até o

infuso para beber' e, inclusive, os maquinismos de benefkiamento, torrefação, 

moagem e preparo da behida67_ 

Sem diminuir a ênfase no café, um substitutivo de Eugenio Egas propõe que 

fossem "instaladas para funcionarem na exposição todas as máquinas de invenção e

construção paulista destinadas ao beneficiamento e preparo do café" e que tais 

máquinas fossem selecionadas em urna exposição a realizar-se na capital em 1899 e 

na qual seriam premiadas, "com prêmios de 1:000$000 a 30:000$00068 as máquinas

que forem julgadas as melhores soh o ponto de vista de sua construção e de seu resultado, 

para heneficio do café". Somente seriam ·enviadas a Paris as máquinas premiadas69. 

Linhas acima foram citadas duas empresas que, em 1895, produziam 

máquinas para o beneficiamento de café - a Cia Mac Hardy de Campinas e a Cia

Mecânica Importadora,. na Capital. Esta última tinha sido fundada em 1890, pela fusão 

das firmas Lacerda, Camargo & Cia. e Enge/herg, Siciliano & Cia 70. Quanto à 

primeira, criada em 1875 por Guilherme Mac Hardy transformou-se em 1891 em

Sociedade Anônima 71_ Por conseguinte, amhas empresas constituídas corno 

sociedades anônimas durante o "Encilhamento" sucederam, por efeito de fusão ou 

transformação, a firmas pré-existentes. 

Um outro aspecto a ressaltar diz respeito ao desenvolvimento tecnológico 

envolvido nesses empreendimentos. Mesmo considerando que a construção dessas 

máquinas devia exigir tecnologia simples, . o fato de se tratar de equipamentos 

destinados ao beneficiamento de um produto tropical, supunha, no mínimo, 

adaptação de tecnologia. 

67.C.D.E.S.P. - Annacs da Sessão Ordinária e Extraordinária de 1898 (lo. anno da 4a. legislatura), 1899. Projeto no. 108 - 68o. 
SCMão ordinária, em 26/7/1898. 

68.1:000$000 (hum conto de réis): 30:000SOOO(trinta contos de réis). 
69.C.D.E.S.P. Annacs da Sessão Ordinária e Extraordinária de 1898 (lo. anno da 4a. legislatura). 1899. Projeto no. 108 - 79a. 

SCMão ordinária de 12/8/1898. 
70.PINTO, AM., A cidade de São Paulo em 1900, 2. ed. fac-similada, S.Paulo, Gov. do F.st. de S.Paulo, 1979. p.214-5. 
71.BANDEIRA JR, A.F., p. 132 e 218. 
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O substitutivo de Eugênio Egas revela ainda que a indústria paulista, ou 

pelo menos alguns dos seus segmentos, já tinha os interesses defendidos no legislativo, 

antes de findar o século XIX 72. 

Também a participação da indústria paulista à citada "Exposição Industrial'' 

de 1895, no Rio de Janeiro, revela atuação dos industriais junto ao governo em defesa 

de seus interesses. Iniciativa do Congresso Federal, a exposição foi um dos 

instrumentos para pressionar o governo a rever as tarifas aduaneiras, num movimento 

que resultou "na pauta de 1896 que foi, entre todas as tarifas brasileiras até então 

decretadas, a que revelou intuitos protecionistas mais acentuados"73. 

A indústria paulista presente à exposição foi arregimentada por uma 

Comissão nomeada pelo governo de São Paulo, composta por oito membros, dos 

quais pelo menos seis tinham ligações com a indtí"itria 74. 

Logo, antes de findar o século XIX, a indústria paulista marca sua presença 

num movimento reivindicativo de âmhito nacional que contou com a participação de 

treze Estados da Federação. São Paulo é o segundo em número de participantes, 

superado pelo Rio de Janeiro75. Esse fato perrnite situar alguns anos antes do que o 

fez Nicia Vilela Luz o início da participação paulista no movimento nacional a favor 

da industrialização. 

Um último acontecimento a revelar o reconhecimento da indústria paulista 

pelo governo foi a criação, em 1899, na Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas, de um serviço de inforrnações para o "exame das condições das várias 

indústrias neste Estado, do seu desenvolvimento (' dus m('ios necessários ao progresso 

daquelas que possam prosperar entre nós". Ao mesmo tempo foi enviada circular às 

fábricas, pedindo inforrnações. O pequeno número de re"ipostas - apenas onze 

.Não foi possível descobrir vínculos de Eugênio Egas com a indústria. Eugênio Egas. advogado. provavelmente filho do 

parlamentar da década de 1890. panicipou do Conselho da IRFM - Indústrias Reunidas F.Matarvzo. de 1927 a 1936. como 

suplente e, desta data até 1957, como titular. (cf. JUCESP - divc= documentos referentes à IRFM). 
73

.LUZ, N.V., op.cit., p.112. 
74

.Compunham a Comis.são: Antônio de Lacerda Pranco, Dr. Luis de Anhaia Mello. Coronel Antonio Proost Rodovalho, 

Alexandre Siciliano, Elias Chaves Pacheco Jordão. Camilo Creta, Dr. Adolpho Augusto Pinto e Dr. Gabriel Dias da Silva. 

Desconheço a ligação dos dois últimos com a indústria. Todos os outros estavam ligados a fábricas que participaram da 

exposição. 
75

.cr. R.SAC.0.P. Dr. Jorge Tibiriça ao Prcs. do F.st. Dr. Bernardino de Campos, 1895. 

Scanner
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fábricas, sendo oito de tecidos - é atribuído à falta de tempo e de registro das 

empresas 7 6.

A criação desse serviço demonstra a preocupação do Estado em incluir a 

indústria em sua órbita de ação. Ao assim proceder, a'isume a defesa da indústria. Isso 

fica claro, por exemplo, na crítica do relatório aos "pesados impostos estaduais de 

importações" que inviabilizam a exportação de cerveja para outros Estados e assim, a 

prosperidade desejável das duas fábricas mencionadas. Fica claro também, na crítica 

à redução da tarifa de importação de tecidos de aniagem que, combinada à elevação 

das tarifas sobre as matérias-primas, causou "sérios prejuízos para as fábricas existentes 

no país". Já algumas fábricas de tecidos de algodão sofrem com a ''falta de capital para 

o estabelecimento dos maquinismos necessários à preparação do fio com algodão

nacional, reclamando outras contra os fretes nas estradas dP fe"o, que não favorecem a 

exportação de seus produtos para outros Estados, e, finalmente, ressentindo-se em geral 

essa indústria da falta d<' matéria-prima no nmso prlir,rfo E'itado ( ... )"77_

O Estado assume as reivindicações da indústria a favor do protecionismo 

em relação ao produto estrangeiro e contra o protecionismo interno que criava 

barreiras à livre circulação dos produtos da indústria paulista. 

Conquanto possa parecer muito dispersiva a abordagem aqui feita da 

situação da indústria em São Paulo na última década do século em relação aos 

objetivos deste trabalho, dificilmente o procedimento poderia ser outro. Em primeiro 

lugar, porque careceria de consistência uma apresentação dos dados levantados sobre 

a indústria além-Tamanduateí que não a situasse em relação à indústria na cidade e 

mesmo no Estado. Em segundo lugar, a pobreza dos dados disponíveis no nível do 

Estado, da cidade e dos bairros, não deixou outra alternativa a não ser a de tratar 

superficialmente algumas questões sugeridas pelos dados da pesquisa empírica, 

respaldados na bibliografia consultada. 

76 
.RSA.C.O.P. Dr. Alfredo Guedes ao Prcs. do F-�tado Cel. Fernando Prestes de Albuquerque, 1899. 

n.Idem. 
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Mesmo contando com poucos dados, o foco será de�loc3do para a área de 

estudo com a finalidade de conhecer a indústria aí presente. 

Em 1885 foram identificados 21 estabelecimentos industriais localizados no 

Brás e imediações. No Marco da Meia Légua, João Boemer fabricava cerveja; José del

Porto tinha fábrica de macarrão; Carlos Augusto Bresser tinha um moinho a vapor de 

fubá e café; José Gabriel Machado, Faustino José da Costa e Daniel Krugs constam 

corno "fe"eiros, se"alheiros e mecânicos"; Ricardo José dos Santos era tamanqueiro. No 

Brás, estavam estabelecidos João Pardim & Cia como fabricante de carroças; o 

Dr Jgnácio José de Araujo com fábrica de vinho; Anselmo Duarte com refinação de 

açucar; João Schuler entre os ''fe"eiros, se"allzeiros e mecânicos" e Braz Florenciano

como funileiro. 

Os demais estabelecimentos, em número de nove, eram olarias. Alexandre

Fe"eira Pinto, João Fe"eira, Joaquim Romão, Luéin Vieira Pinto e Pietro Alves Fragoso

as tinham no Catumbi; Ramire Testai & Luigi e Vancho Archangelo, no Pari; Estanislau

de Oliveira Queiroz e Franci�co Pires, na Moóca 78. 

O artesanato convivia com produção industrial em pequena escala Salvo 

engano, metade dos estabelecimentos pertencia a pessoas de origem luso-brasileira 

A chegada da grande indústria nas terras alérn-Tamanduateí ocorre no 

período agora examinado. A pioneira é a Fábrica Sant'Anna, de Antônio Alvares 

Penteado, inaugurada em 1889. Neste ano dispunha de 50 teares e, dez anos depois, 

de 600. Empregava ,em 1 898, 1.300 operários e tinha uma capacidade instalada de 

60.000 rn/dia de tecidos para sacaria de café, cereais e enfardamento em gerat79. 

A Fábrica de Cerveja Bavária é de 1892. Nasceu na Moóca, junto aos trilhos 

da SPR. Em 1898 empregava 129 operários80_ 

A Cia Mecânica Importadora, fundada em 1890, tinha dois estabelecimentos 

no início do século XX - a "Mecânica" na Rua do Triunfo (Barra Funda) e a ''Agrícola

AlmanachAdminisrrativo, CommerciaJ e lnduslTiaJ da Província de São Paulo, Ed. Jorge Seclder & Cia. 1885. 
79 

.R.SAC.0.P. Dr. Alfredo Guedes ao Prcs. do Estado Dr. Fernando Prestes de Albuquerque, 1899. 
80

.Idem. 



115 

e Fundição" no Brás. Estas ficavam nas rua<; Monsenhor Andrade e Américo 

Brasiliense81. Não foi encontrada a data de instalação dos estabelecimentos. 

O Coronel Francisco Amaro tinha. desde 1892, uma fundição no Brás que, 

em 1895, produzia sinos82. 

Em 1898, Antônio Alvares Penteado instalou uma tecelagem de lã com 100 

empregados, junto à Fábrica Sant'Anna83 .

Em 1897 Regoli Crespi & Cia deu início à construção de uma fábrica de 

tecidos na Moóca84_ 

81.BANDEIRA JR, A.F., op. cit .. p. 218. 
82.Idem, p. 8.5; RSAC.0.P. Dr. Jorge Ttbiriça ao Prcs. do F.stado Dr. Bernardino de C.ampos, 1895. 
83 

.Cf. RS.A.C.O.P. Dr. Alfredo Guedes ao Prcs. do F.stado Dr. Fernando Prestes de Albuquerque, 1899. 
� AM. Papéis Awlsos, vol. 21, p. 172.. 
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2. UM NOVO SÉCULO: ESPAÇOS INDUSTRIAIS EM FORMAÇÃO

Embora tenha sido constatada a presença de pequenos estabelecimentos 

industriais ao longo das décadas de 1870 e 1880, é somente por volta de 1890 que a 

porção da cidade situada a leste do Tamanduateí começa a se distinguir como um 

espaço industrial. Em 1893, Elisée Réclus incluiu as fábricas como um dos elementos 

de contraste entre as partes leste e oeste da cidade85. 

A instalação aí de fábricas é correlata à aceleração do crescimento 

demográfico. 

Como já foi discutido no capítulo anterior, a intensificação do crescimento 

populacional em São Paulo acompanhou o incremento do fluxo imigratório, 

principalmente depois de 1886/87. A população da cidade salta de 20.000 habitantes 

em 1872, para 126.000 em 1893, e a proporção de estrangeiros de 10% para 55% no 

mesmo período. ( Quadro 2, anexo). 

Também já foi ressaltado que os imigrantes recém-chegados vão morar 

preferencialmente nos bairros novos que crescem junto .às linhas férreas, entre os 

quais o Brás é o mais populoso. O crescimento populacional desse bairro foi 

particularmente acelerado. De Freguesia menos populosa em 1872, com 2.038 

habitantes, passa a mais populosa em 1890, com 16.R07 habitantes. Já em 1893, sua 

população alcançara a cifra de 32.387 habitantes, superada apenas pela de Santa 

Efigênia, onde viviam 42.715 pessoas. (Quadro 2, �nexo). 

É fundado tomar 1880 como momento a partir do qual intensifica-se o 

crescimento demográfico da cidade, fato que se relaciona diretamente à imigração. 

Data de 1881 a fundação do serviço de imigração estrangeira custeado com 

recursos próprios da Provincia de São Paulo86. Nesse mesmo ano foi instalada, no

Bom Retiro a primeira hospedaria de imigrantes da Capital. Logo se mostrou 

insuficiente e em 1888 estava concluída a nova hospedaria no Brás. Não é demais 

&5.RECLUS. Eliseé. op. cit .. p. 371. 
86.Problemas econômicos de São Paulo. !N: Boletim do Depanamenro Estadual do Trabalho. ano IX (37): 342, 4°. trimestre/1920. 
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reafirmar a hipótese de ter sido significativo o papel dessa hospedaria na 

conformação da cidade de São Paulo e, muito particularmente, da sua porção além -

Tamanduateí. 

Conquanto a imigração subvencionada visasse o suprimento de braços em 

larga escala para a cafeicultura e, apenas em escala mínima para outras atividades, 

essa política teve desdobramentos para a urbanização que foram muito além do 

previsto pelos seus idealizadores ou, pelo menos, por parcela deles. 

A presença de estrangeiros no artesanato e na pequena produção industrial 

pode ser constatada no último quartel do século XIX, justificando a hipótese de que 

imigrantes chegados recentemente à cidade tenham se estabelecido como autônomos 

em atividades dessa natureza, provavelmente valendo-se de sua condição de artífices 

no país de origem, ou então na condição de emigrantes com algum recurso. 

Sobre a presença de imigrantes como força de trabalho na indústria, poucas 

referências foram encontradas antes de findar o século. Alfred Marc, ao descrever, em 

1890, os estabelecimentos fundados por Antonio Proost Rodovalho em Caieiras, 

afirmou que a maior parte dos 700 operários aí empregados era imigrante italiano87. 

Nas fábricas descritas por Alfredo Moreira Pinto em 1900, a nacionalidade dos 

operários só foi mencionada em duas - os italianos formavam a maioria dos 1000 

operários da Fábrica Sant'Anna; a Cia Mecânica Importadora tinha quase 600 

operários de diversas nacionalidades88 _ 

Em compensação, a absorção do imigrante italiano na in0Ústria de São 

Paulo é enfatizada na obra, já inúmeras vezes citada, de Ilandcira Jr. 

Apesar do autor ter insistido no caráter incompleto do seu levantamento, 

que não cobriu o universo, encontrei nele elementos para examinar tanto a 

distribuição espacial da indústria na cidade de São Paulo, como a participação dos 

imigrantes estrangeiros como força de trabalho na indústria da capital. Isso explica 

que a obra tenha sido tomada como referencial principal, a partir da qual procurei 

87
.MARC, Alfrcd, op. cit., p. 324. 

88
.PINTO, Alfredo Morcira,A cidade de São Paulo em J'}()(), 2. ed. fac.similada, Gov. do Est. de São Paulo, S.Paulo, 1979, p. 208, 

214. 



4 

SAO PAULO 

1 8 4 O 

RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA E TO POGRAFICA I APROXIMADA

p o 5

37 lo,ejo e Recolhimento d, N. S. do Luz do Guope, ex ia tente 4 4 Chocara da Fiou eira 

deade 
41 Loroo do Commércio do Braz 

� 2 Porta Geral, o asim chamo d) par que era o porta doa canoa,. 
9 3 C hocoro do Vioório do Brrz 

42 \9 rejo do S nr. Bom Jesus do Broz, motriz conatruído em 1811. 9 8 Ponte do Carmo 

43 Chocara da Bis p o  

Fonte: CÓpio parcial d a  cario organizado I d111nhod o por Frederico H .  Gonfolwe1 e m  4137 · Otpto. Glog,cÍfi,�• • GeolÓgico. 

'\ --" 

9 9 Ponte do meio ater roda do Braz 

100 Ponte da Tabatin9uera 
119 Cap_ de Sto. Cruz da Ta batin9uero 

120 Cap. de S ta. Cruz da Figueira 

OeL:Orlle. 

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner



118 

construir o quadro aproximado da indústria nos bairros do Brás, Moóca e Belenzinho, 

na virada do século. 

Bandeira Jr. atribuiu a inexistência de estatística completa sobre a indústria, 

de um lado à recusa de informações por parte de muitos industriais, principalmente 

de dados sobre pessoal. De outro lado, à dificuldade de acesso a todos os 

estabelecimentos, em razão do incalculável número de pequenos estabelecimentos, 

"tendas de sapatarias, marcenarias, fábricas de massas, de graxa, de óleos, de tintas de 

escrever, fundições, tinturarias, fábricas de calçados, manufaturas de roupas e chapéus, 

que funcionam em estalagens, em fundos de annazens, em resumo: em lagares que o 

Público não vê'.S9. 

Nesse sentido, parece justificado considerar seu estudo menos completo 

para os pequenos estabelecimentos que para os grandes. Por outro lado, o 

levantamento deve ser mais completo para umas cidades que para outras. Em 

particular, na cidade de São Paulo, o acesso às indústrias devia ser mais fácil, pelo 

menos o acesso às indústrias maiores. Além disso, ao tratar do "progresso de cada ramo 

industrial', os exemplos são qua�e sempre de indústrias paulistanas e a exposição 

sobre a situação de penúria da classe trabalhadorn contém referências às precárias 

condições de vida do operariado da capital90. 

Mesmo não sendo um levantamento exaustivo, pode-se tomar como 

indicativas da situação da indústria as informações estatísticas nele í'ncluídas, em 

especial para as indústrias da ·capital. 

Bandeira Jr. pesquisou em torno de 100 fábricas na capital em 1901. 

Aproximadamente 70 dentre elas forneceram dados sobre pessoal. Empregavam cerca 

de 8.000 operários (pouco mais de 3% da população total da cidade). No dizer do 

autor, 90% dos operários seriam estrangeiros, principalmente italianos. (Quadro 6, 

anexo). 

89
.BANDEIRA JR, A.F., op. cit., p.lX.. 

90 .Idem, p. XIV. 
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A indústria de Fiação e Tecelagem empregava aproximadamente 30% do 

total de operários. A este setor seguiam-se calçados, chapéus e roupas feitas, cerveja. 

Só a indústria têxtil tinha sua produção e força de trabalho concentradas em 

fábricas grandes. Em outros setores, uma ou outra fábrica grande convivia com as 

pequenas que predominavam (bebidas, metalurgia, roupas, produtos alimentares). 

Em outros setores ainda, existiam só pequenos estabelecimentos. 

É preciso cautela na utilização desses dados para analisar a estrutura da 

indústria porque a participação dos pequenos estabelecimentos está subestimada. A 

elevada concentração do setor têxtil, no entanto, parece expressar a realidade dessa 

indústria naquele momento. 

A não inclusão de parcela das pequenas indústrias é um fato a lamentar 

para os própositos deste estudo, já que limita a possihilidade de investigar a presença 

de imigrantes na pequena produção industrial no início do século, seja como 

proprietários, seja como operários. 

Um outro dado a considerar refere-se à situação de crise que atravessa a 

indústria nesse momento em que é retratada por Bandeira Jr. O autor chama a 

atenção para as ''greves contínuas e as divergências entre os operários e patrões".

Decorriam da crise que se alongava e da qual derivava também a emigração de 

operários. Com a diminuição geral do trabalho, algumas fábricas funcionavam 

somente dois dias por semana e muita'i fechavam suas portas 91.

Os dados sobre número de operários refletem, assim, um momento de 

crescimento do desemprego na indústria. 

A crise referida seguiu-se à instalação do governo Campos Sales em 1899, 

com sua política de saneamento financeiro implantada sob a direção de Joaquim 

Murtinho. Embora num primeiro momento a indústria tenha sido favorecida pela 

elevação geral das tarifas alfandegárias e pela instituição da quota ouro, a partir de 

1901, com a gradativa elevação cambial, a indústria é penalizada. Essa conjuntura 

estimulou uma ofensiva protecionista, mas em moldes diferentes daquela que 

91.Ibidcm, p.XJV-XV. 
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caracterizou a década de 1890. Como havia crescido a oposição às c,hamadas 

indústrias "artificiais", os industrialistas engajaram-se numa luta mais ampla em defesa 

da produção nacional e não estritamente da indú,;tria92 _ 

O movimento a favor da industrialização manifestou-se contra os auxílios 

pecuniários, passando a reivindicar "medidas que protegessem o mercado nacional 

contra a invasão dos produtos estrangeiros". Barata Ribeiro condenava mesmo a 

cobrança dos direitos alfandegários em ouro, ''pois, agravando indistintamente todos os 

artigos, onerava as matérias-primas e, portanto, as indústrias que pretendia proteger''93. 

A obra de Bandeira Jr. está imbuída das idéias veiculadas pelo movimento 

industrialista na virada do século. E, somada à preocupação de proteger o produto da 

indústria nacional, advertia contra a invasão do mercado paulista por produtos da 

indústria de outros Estados (Rio de Janeiro, principalmente), o que leva o autor a 

propugnar o aumento dos impostos sohre a importação de produtos manufaturados 

em outros Estados 94. 

A observação da localização da indústria na cidade de São Paulo a partir 

dos dados oferecidos por Bandeira Jr. indica grandes alterações na distribuição 

espacial dessa atividade em relação ao período que antecede a Abolição e a 

Proclamação da República. 

Durante a última década do século XIX a indústria desponta como 

elemento importante de integração à cid�de dos novos bairros de imigrantes em 

formação junto às estações ferroviárias. 

92_cr. LUZ, N.V .. op. cit., p.118-22. 
93 .Idem, p. 122. 
94.BANDEIRA JR, A.F., op. cit., p. XTI-XITI.
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As análises anteriores apontavam para mudança,; ,;uhstanciais na forma de 

organização da produção industrial em São Paulo, em seguida a esses dois 

acontecimentos históricos. Parece ,;er esse o momento de introdução da produção em 

escala em alguns setores - tecidos, cerveja, papel, cerâmica, vidro. Não que a 

produção mecanizada só tenha feito seu aparecimento nesse momento. Basta lembrar 

a fundação da fábrica de Diogo Antonio de Ba"os, das fábricas fundadas por Antonio 

Proost Rodovalho em Caieiras, das fábricas de chapéus, de oficinas mecânicas. 

O aparecimento de novos espaços industriais parece ter acompanhado essas 

transformações na forma de organização da produção como decorrência da política 

financeira instaurada com a Aholição e sohretudo com a República. 

A ohra de Carl von ·Koseritz tem uma indicação útil para avaliar a 

importância das alterações na distrihuição da indústria. Em visita à cidade em 1883, 

identificou a principal concentração de fáhricas numa extensão do "triângulo" em 

direção à Várzea do Carmo: 

"A continuação. da ma de São Bento, ( ... ), é uma ma larga e bonita, onde estão 

as principais fábricas: as grandes fiações de algodão dos Srs. Major Diogo de B�os e 

Kawarik (sic), a imponante tipografia do Sr. Georg Seckler, a considerável fábrica de 

c�os do Sr. Messenherg, etc"95_ 

Essa observação do autor, que também descreveu a fábrica de chapéus de 

Schritzmeyer localizada no Piques, mostra a implantação das que deviam ser as

maiores fábricas da cidade, na "periferia" do núcleo urbano antigo, em terras baixas. 

É bem outra a distribuição da indústria em 1901, como mostra o mapa feito 

com dados extraídos de Bandeira Jr.96_ 

95.KOSERfI7� Carl von. op. cit .. p.260. 
96

.o mapa representa a locali1.ação das fábricas segundo o ramo de atividade e o número de operários. Falta informação sobre o 

número de operários para trinta e seis fábricas. A descrição das mesmas faz supor tratar-se. na sua maioria. de pequenos 
est.abelecimentos. Por outro lado. para algumas indústrias o endereço não era suficientemente preciso. a locali7.ac;ão na 
carta sendo aproximada. Três fábricas não foram representadas porque não foi possível encontrar a rua na plant.a na cidade 

(Matricaria; Fábrica a Vapor de C.alcad� Gravino e Fábrica de Pianos de Isidoro Nardelli). Tendo em conta essas 

deficiências da informação e ainda considerando que o levantamento utili7.ado é incompleto. a cana construída deve ser 
tomada como indicativa da repanição da indústria. e não como um documento exaustivo. 
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Ao lado da aglomeração de estabelecimentos no- centro da cidade -

particularmente a indústria de chapéus, roupas, cálçados, artes gráficas, produtos 

alimentares - destaca-se, junto às estradas de ferro Inglesa e Sorocabana, indústrias 

com maior concentração de operários por estahelecimento, vale dizer, em especial da 

indústria têxtil, além das dua'i grandes fábricas de cerveja, uma grande indústria de 

calçados e de indústrias mecânicas, fundições e serralherias. 

Cabe assinalar que, ao longo dos eixos ferroviários, a indústria já havia 

ultrapassado os limites de São Paulo, tendo atingido, na direção sudeste, as estações 

de São Caetano e São Bernardo; na direção oeste, as estações de Pirituba e Osasco; a 

leste a estação Sabaúna da Estrada de Ferro do Norte; ao norte a estação Caieiras da 

SPR. 

Nos limites da cidade de São Paulo, dua'i �rr!omerações industriais começam 

a se definir ao longo das ferrovias - Brás, Moóca e Belenzinho, a leste; Bom Retiro, 

Barra Funda e Água Branca, para Norte e Noroeste. Na-; duas áreas é nítida a 

associação indústria-ferrovia. 

Gradativamente, a indústria desaparecerá do centro, sem deixar na 

paisagem marcas de sua antiga existência. Ao longo das ferrovias irá se adensar e, 

junto com ela, a população trabalhadora. Num processo ininterrupto, a indústria 

buscará cada vez mais longe, para além dos limites da aglomeração, terrenos livres e 

baratos para se implantar. Assim, gerações sucessivas ·de espaços industriais vão se 

constituindo. 

Se se compara aqueles dois novos espaços industriais em formação - Brás, 

Moócà e Belenzinho e Bom Retiro, Barra Funda e Água Branca - o primeiro 

concentra maior número de estabelecimentos da época. Dos 8.000 operários 

computados nas fábricas da capital, cerca de 2.500 trabalhavam em fábricas do Brás, 

Moóca e Belenzinho (metade dos quais em fábricas de tecidos). Os estabelecimentos 

da outra área empregavam cerca de 2.000 operários. Os bairros novos que se 

formavam junto às ferrovias pela concentração de imigrantes foram os espaços �leitos 

para a instalação das fábricas. 
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Das fábricas pesquisadas na cidade de São Paulo, 23 ficavam nos três 

bairros que são objeto deste estudo97_ A maior concentração de fábricas ficava no 

Brás - a Sant'Anna de juta, o Moinho Matarazzo, a fundição e a fábrica de máquinas 

agrícolas da Cia Mecânica Importadora, a tecelagem de lã de Antonio Alvares 

Penteado, as fundições do Coronel Francisco Amaro e de Craig & Martins, além de 

diversos pequenos estabelecimentos. A Moóca tinha duas fábricas grandes - a Bavária

e o Cotonifício Crespi. O Belenzinho tinha três fábricas pequenas. 

As fábricas maiores estavam ligadas à SPR por desvios particulares - as duas 

de Antônio A. Penteado, a Cia Mecânica Importadora, o Moinho Matarazzo, a 

Bavária. O Cotonifício Crespi ficava junto ao ramal do Hipódromo da SPR. 

Quanto à força de trahalho, não é po'-sível quantificar a participação dos 

nacionais e estrangeiros. Bandeira Jr. calculou em mais de 90% a participação destes 

na indústria paulista. 

O imigrante italiano é visto como particularmente dotado para o trabalho 

na indústria. A ele o autor contrapõe a presença "infelizmente" irrisória do trabalhador 

nacional 98. 

Estudando a formação do mercado de trabalho urbano em São Paulo 

durante a Primeira República, Kowarick assinala que "a utilização do braço estrangeiro

na indústria paulista., em detrimento do nacional não deco"eu de uma melhor 

qu.aiificação técnica do imigrante para o trabalho fabrif'. Na medida em que contava 

com ampla oferta de braços estrangeiros, a indústria paulista recusou o nacional por 

considerá-lo inapto e indisciplinado. Relegou-o assim, aos "serviços mais aviltados,

como o emprego doméstico e outrm atividades classificadas como 'mal definidas' e 'não 

Advenindo ser incompleta a listagem cm vista da recusa da Câmara Municipal cm fornecer-lhe os dados, Alfredo Moreira 

Pinto relacionou 33 fábricas no Brás cm 1900: "duas de faunos, quatro de móveis, uma de mesas, uma de chocolate, duas de 

cerveja (inclusive a Bavária), seis de café, fubá, etc� uma de velas e sabão, três de bebidas, três de ferro e bronze, duas de ferro, 

uma de peneiras, uma de machinas para a lavoura, uma de carruagens, uma de funileiro, uma de açucar e a/coo/ 

(Companhia Industrial S.Paulo), uma de /atoeiros, uma officina mechanica e uma serraria". (Cf. PINfO. Alfredo Moreira, 

op. cit. p.223). 
98

.BANDEIRA JR, AF., op. cit., p.XIII. 
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declaradas' nas quais, certamente, estão incluídas, o trahalho pesado e ocasional que 

tarefeiros de todo tipo praticavam na cidade dos primórdios da industrialização"99. 

José de Souza Martins tamhém discutiu a importância da origem nacional 

na formação do mercado de trabalho para a indústria. 

No estudo que fez do núcleo colonial de São Caetano do Sul, constatou que 

apesar dos "colonos e antigos moradores participarem tendencialmente da mesma 

situação histórica, a mediação da economia colonial pmp11nha-os a si próprios como 

gmpos objetivamente raciais, dividindo-os e confrontando-os, de modo que a 

categorização do imigrante, conforme determinados ntrih11tos, pPla sociedade inclusiva, 

levava-o a um relacionamento tenso e discriminatório com os outros gmpos. Nesse 

relacionamento e na segregação que produzia é que o imigrante podia-se descobrir 

italiano" 100. O que levou o autor a concluir que:

"Os italianos não eram, primariamente, italianos entre si, mas italianos em 

relação à sociedade brasileira e aos outros gmpos estrangeiros" 1 O 1.

A aceitação pelo imigrante da referida categorização fundava-se na 

competição pelas oportunidades de emprego na sociedade de adoção, "o imigrante, 

vendo-se como italiano, via-se conforme as regras próprias de um mercado de trabalho 

livre"102. 

O surgimento da indústria em São Caetano tornou mais agudo o confronto 

entre "nacionais" e "estrangeiros", "tomando mai'i próxima e imediata a competição, 

efetiva ou latente, pelas opommidades ocupacionais" 103. 

Ao iniciar-se o século XX já é nítida a participação da indústria como 

elemento de diferenciação das porções da cidade que, no último quartel do século 

XIX. constituíram-se como bairros novos com forte concentração de imigrantes

99.Cf. KOWARICK, Lucio F.P. Escravos. Parias e Proletários - Uma contribuição para o estudo da formação do capitalismo no 
Brasil. Tese de Livre-Docência apresentada ao Depanamento de Ciências Sociais da FFl.('H-USP, S.Paulo,1981 • , p.183, 
l&S. 

HXl_MARTINS, José de Sou1..a, A imigração e a crise do Brasil Agrário, p. 181 
101 .Idem, p. 187. 
102.Ibidem, p.182. 
103. Ibidem, p.183. 
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estrangeiros. Entre eles, o conjunto formado pelo Brás, Moóca e Belenzinho é o que 

concentra maior população e maior número de führir1s. 

As fáhricas grandes pertencem, umas a representantes das velhas elites 

paulistas, outras, a imigrantes italianos em franca ascensão econômica e social - como 

é o caso de Matarazzo e Crespi. Estrangeiros de diferentes nacionalidades figuram, 

individualmente ou em sociedade, como fundadores e proprietários de fábricas 

menores (Anexo 1). 

Imigrantes italianos formavam também a maioria da força de trabalho, sem 

excluir a participação de outras nacionalidades, fato que pode ser explicado por uma 

certa diversificação do mercado de trabalho decorrente de uma incipiente divisão 

técnica do trabalho. Embora se trate de apenas um caso, a presença de imigrantes de 

várias nacionalidades na Companhia Mecânica lmp()rtadom faz pensar numa divisão. 

técnica do trabalho que supunha o recrutamento de trabalhadores de outras 

nacionalidades para o preenchimento de todas as funções. 

No primeiro capítulo. a análise de deliherações relacionada-; à implantação 

de alguns serviços urhanos na porção a leste do Tamanduateí revelou que o processo 

de constituição dos novos "bai"os de imigrantes" continha elementos de segregação 

espacial e social característicos da urbanização capitalista. Os imigrantes ''pobres", 

"mal alimentados" e "mal vestidos", foram amontoaàos, de preferência, para além dos 

bairros residenciais dos grupos dominantes. Não por àcaso, a principal concentração 

de imigrantes - o Brás - ficava do outro lado do rio Tamanduateí, separada da "cidade" 

pelo rio e sua várzea. 

Na última década do século XIX a concentração de população nessas áreas 

respondia, em parte, à demanda de força de trabalho peb indústria que vivia seu 

primeiro surto de crescimento na cidade de São P�ulo. Parece incontestável a 

preferência da indústria pelos novos bairros que concentravam força de trabalho. 

Assim, ao findar o século XIX já tinha se estabelecido nas terras além

Tarnand11ateí aquele que seria, daí em diante e por várias década-;, o elemento 

fundamental da sua integração à cidade - a indústria. Ao avanço da indústria nas 
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primeiras décadas do século XX correspondeu a consolidação desses bairros como 

industriais e operários e, nesse sentido, foi redefínido o conteúdo segregador da 

urbanização presente antes mesmo da chegada da indústria. 
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3. DA INDÚSTRIA TÊXTIL À INDÚSTRIA DE TEARES

Crescimento da Indústria Têxtil 

O exame da indústria em 1901, a partir do estudo de Bandeira Jr., permite 

concluir que a indústria paulistana, conquanto fosse inexpressiva em termos 

quantitativos, tinha já alguma diversificação. O setor têxtil vinha na frente, a produção 

e a mão-de-obra concentrando-se em umas poucas fábricas grandes. A instalação, na 

última década do século, de duas fáhricas de cerveja relativamente grandes, do 

Moinho Matarazzo, de algumac; metalúrgicas, de uma fábrica de garrafas indica, no 

entanto, que a concentração de capitais não se fazia apenas naquele setor. 

Essa superioridade do setor textil vai se manter ao longo das primeiras 

décadas do século XX, mas convivendo com um movimento no sentido de uma 

diversificação crescente da atividade produtiva. 

Em razão da -precariedade dos dados disponíveis, é preciso muito cuidado 

para qualquer avaliação da situação da indústria no Estado, na cidade e nos bairros 

que são objeto desse estudo, durante a primeira metade do século XX. 

Todas as estatísticas disponíveis são declaradamente incompletas. Isso já foi 

observado a respeito do levantamento feito por Randeita Jr.. É um fato para o Censo 

de 1907, do Centro Industrial do Brasil; para as Estatísticas Tnduc;triais do Estado de 

São Paulo, correspondentes ao final dos anos 20 e início dos anos 30, a cargo da 

Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo i04_ Quanto 

ao Recenseamento Industrial de 1920, conquanto traga informações ricas para o 

conjunto do Estado, tem pouco interesse para este trabalho, cujo foco é a indústria 

nos bairros do Brás, Moóca e Belenzinho . 

. Para comprovar a divergência entre os dados. basta citar que, enquanto o Censo Industrial de 1920 registrou a existência de 

4.145 estabelecimentos industriais no F..stado de São Paulo, a &tatística Industrial do n.�tado de São Paulo registrou, cm 1928, 

apenas 2.667. Para se ter uma idéia das falhas desta estatística. nos dois levantamentos examinados - 1928 e 1933 - a 1RPM -

S/A Indústrias Reunidas F. MataiaZ7.o. empresa que neste trabalho foi objeto de investigação cm diversas fontes, não teve 

registrada a totalidade das fábricas cxi.�tcntes na cidade de São Paulo e imediações. 
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Diante dessa insuficiência dos dados, ficou comprometida a idéia inicial de 

proceder a uma análise evolutiva da indústria nos três hairros, que tivesse como pano 

de fundo o desenvolvimento da indústria na cidade e no Estado. Era impossível 

reconstituir o quadro geral da indústria no nível dos hairros. Ali::ís, também no nível 

do Estado e da cidade a realização da idéia seria discutível com os dados disponíveis. 

Na verdade, a única utilização mais rigorosa dessas fontes é a que se limita 

a extrair delas as infonnações referentes a fábricas tomadas isoladamente, para 

examinar alterações que sofreram. Isso pressupondo-se que as infonnações sejam 

fidedignas, o que também é questionável. 

Urna outra utilização menos rigorosa torna esses dados corno simples 

indicativos da situação da indústria, da participação dos diferentes setores, em 

diferentes momentos. 

No lugar de examinar o desenvolvimento da indústria nos três bairros, optei 

por considerar apenas a indústria têxtil. Confrontando os dados reunidos com 

bibliografia específica, procuro as linhac, gerais do rli:-senvolvimento da indústria têxtil 

na cidade e, na medida do possível, nos bairros do Brás, Moóca e Belenzinho. A 

consideração desse setor é necessária para dar sustentação à discussão do nascimento 

das fábricas de teares na década de 1920, assunto que será tratado. 

Em dois níveis diferentes procurei abordar o setor têxtil - o mais geral, 

apoiado em dados dos censos e outros levantamentos; o nível da empresa, quando 

possível. 

Já foi assinalado que em 1901, de acordo com o levantamento de Bandeira 

Jr., a indústria de tecidos empregava 30% dos operários da indústria paulistana. Das 

oito fábricas de tecidos pesquisadas, duas ficavam no Brás - a Fábrica Sailt'Anna de 

juta (600 teares) e a de tecidos de lã (80 teares), de Antonio Alvares Penteado. Na 

Moóca, o Cotonifício Crespi produzia tecidos de algodão, lã e meia, utilizando 100 

teares mecânicos, 40 manuais e 1 O máquinas para tecido de meia grossa. Havia uma 

pequena fábrica no Belenzinho (8 teares). Essas quatro fábricas juntas empregava111 
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cerca de 1300 operários, na sua maioria estrangeiros, com grande participação de 

mulheres e crianças 105.

A indústria têxtil da capital, no início do século, produzia principalmente 

aniagem e tecidos grosseiros de algodão. A produção de tecidos de lã era muito 

pequena. A de seda, insignificante, vinha da fábrica de Guilherme ( ou Gugliermo) 

Polletti & Cia, tido como pioneiro da tecelagem de seda no Brasil 106, instalada junto

a Estação Ipiranga da SPR. 

Stanley Stein, na sua conhecida obra sobre a indústria de tecidos no Brasil 

considerou que em 1892 já estava consolidada a indústria de tecidos de algodão que 

entra numa fase de desenvolvimento, sobretudo a partir de 1900, até a crise de 

1929 107.

No caso de São Paulo, o primeiro impulso importante da indústria ocorreu 

na última década do século XIX. Referindo-se não específicamente à indústria de 

tecidos, José de Souza Martin.e; situa entre 1870 e 1905, aproximadamente, o ''período 

cmcial da gênese da indústria em São Paulo", e considera consolidada a indústria em 

1907108.

Se a data de 1892 pode ser questionada para marcar a consolidação da 

indústria têxtil paulista, é indiscutível o seu crescimento no período delimitado por 

Stanley Stein. Entre 1905 e 1928, o número de fusos na indústria de tecidos de 

algodão saltou de 111 mil para 860 mil; o de teares, de 3.900 para 24.000; o de 

operários, de pouco mais de 6 mil para 36 mil. Em 1915 a indústria de tecidos de 

algodão paulista já havia ultrapassado a do Dic;trito Federal e, em 1928,' já estava à 

frente da do Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro juntos, quanto ao número de 

fábricas, capital, valor da produção e número de operários 109.

105
.cr. BANDEIRA JR. A.F .. op. cit .. p. 4.9,10,76. Cf. PINTO. A. M .• op. cit., p. 208. 

106
.cr. DIEGUES JR. Manuel. Imigração, Urbanização e lnd11rtrializacão, MEC. R de Janeiro. 1964. 237. Segundo o autor, a 

Tecelagem ltalo Brasileira, fundada por Guglielmo Poletti, foi uma •a111êntica escola na formação de novos técnicos no campo 

da indústria têxtil". 

107
.cr. STEIN, Stanley J., Origens e F.votução da lndúmia Tf.rtil no Brasil - 18S0/1950. R de Janeiro, Ed. C1mpus, 1979, p.107. 

108
.MARTINS, José de Souza, O café e a gênese da industriali7.ação em São Paulo, p.9 e 13. 

109
.cr. Sl'EIN, SJ., op. cit., Tabela 9, p. 111. Indústria de Tecidos de Algodão do Brasil, Centro dos Industriais de Fiação e 

Tecelagem de São Paulo, Dados F..statísticos - 1928. p. 50, Cf. quadro organizado pelo Centro Industrial de Fiação e Tecelagem 

de Algodão do Rio de Janeiro. O confronto desta fonte com o quadro referente à Indústrias de Fiação e Tecelagem no F..stado 
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Stanley Stein analisou o quadro mais geral, econômico e político, no 

período de 1890 a 1829, de grande expansão do setor têxtil. Ressaltou os efeitos 

indiretos da expansão cafeeira l 10 sobre a indústria: formação acelerada de capital de

investimento; imigração; construção de estradas e ferrovias; urbanização de São 

Paulo; formação de novos mercados e , principalmente, "iniciativas e experiências em 

novos campos de atividade econômica" l 11. 

Do ponto de vista político, a estabilidade marcou o período que vai de 1900 

até o início dos anos 20, o que também teria favorecido o crescimento da indústria 112.

O autor incluiu entre as condições favoráveis à expansão do setor têxtil, a 

entrada em vigor, em 1900, de nova tarifa alfandegária que protegeu a produção de 

tecidos grossos, a parte maior da indústria de tecidos. A produção de hidreletricidade, 

por sua vez, teria proporcionado à indústria do Rio de Janeiro e de São Paulo uma 

alternativa energética mais barata que o vapor e mais regular que a força 

hidraúlica l 13.

Nicia Vilela Luz discute pontos importantes para se compreender os rumos 

da industrialização no início do século XX. Em primeiro lugar, a rejeição, em 1907, do 

projeto protecionista de João Luís Alves representa, no entender da autora, o 

encerramento da fase de grande ofensiva protecionista iniciada em 1903. A indústria 

entra, então, numa fase "defensiva, durante a qual ela tentaria conservar suas conquistas 

em face da crescente pressão para se estabelecer uma tarifa alfandegária mais liberal''. 

Essa defesa é liderada por Jorge Street, presidente à época, do Centro Industrial do 

de São Paulo em 1927, publicado no Annuário Estatístico de São Paulo (Orasil) - 1927. vol li, Typ. do Oiário Official, 1930, 
mostra pequena divergência de dados: a indústria paulista de tendas de algodão contaria. em 1927. com cerca de 800.000, fusos, 
24.500 teares. 39.000 operários (Quadro 7, anexo). 

110.o autor considerou como aspecto econômico mais relevante do período entre 1890 e 1929, o •segundo grande boom cafeeiro" 

(Cf. STEIN, SJ., op. cit., p. 107). Em estudo mais recente sobre a economia cafeeira Wilson Cano mostrou que o período entre 
1897 e 1910-1911 foi de crise na cafeicultura, tendo sido irrisório o aumento da,; plantações; um período de curta expansão entre 
1911 e 1913 é interrompido pela guena; o período de grande expansão das plantações situa-se depois de 1919, estendendo-K 
até 1930 (Cf. CANO, Wilson, Raízes da Concentração lndúsuial em São Paulo, DIFEL R. dt; Janeiro, 1977, p. 42-45). 

1ll_srnIN, SJ., op. cit., p. 107-8. 
112 .Idem, p. 107. 
113.Ibidem, p. 108. 
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Brasil, nascido em 1904, da fusão do Centro Industrial de Fiação e Tecelagem do Rio 

de Janeiro e da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 114_

Um dos maiores líderes empre,;;ariais da,; primeiras décadas do século, inicia 

sua atuação como Presidente do Centro Industrial do Rrn�il ao mesmo tempo que 

investe fortemente na indústria paulistana ao comprar, em sociedade com Eduardo 

Guinle e Cândido Gaffré, a Fábrica Sant'Anna de Juta que passou a denominar-se 

Companhia Nacional de Tecidos de Juta. Desde 1894, entretanto, tinha se tornado 

acionista da Fábrica São João do Rio de Janeiro, que produzia sacaria de juta. 

Médico de formação, entrou no setor industrial ao herdar as ações paternas. 

Ficou conhecido pela atuação nas Associações patronais, e por cargos que 

ocupou nos governos federal e estadual no início dos anos 30. Mais conhecido ficou 

por ter idealizado um empreendimento industrial em São Paulo, objeto de 

controvérsias até hoje. Trata-se da Fábrica de Tecidos Maria Zélia, construída no 

Bdenzinho a partir de 1912 e junto à qual Jorge Street fez constmir uma grande vila 

operária de modo a colocar em pr:ítica suas concepções sobre as relações entre 

empresários e trabalhadores. Tendo ahandona<lo em 1923 a direção desta fábrica, 

fundou em 1927 a Cia Pau lista de Tecidos de Algodão com f:íbrica na Moóca ll5.

Na Presidência do Centro Industrial do Brasil Jorge Street empenhou-se em 

refutar os ataques à indústria nacional, responsahilinda pela carestia de vida e 

acusada de auferir lucro excessivo. Atribui o aumento do custo de vida aos 

importadores. Quanto aos lucros extraordinários dos indústriais, tentou justificá-los 

em nome da "ação empreendedora dos indústriais como fator de desenvolvimento 

econômico" l l 6. 

114.cr. LUZ, N.V .. op. cit., p.135. 
115.Uma discussão da atuação de Jorge Street nos diversos campos em que atuou encontra-se em TPIXPIRA, Palmira Petrati,A 

fábrica ,._ Sonho - trajetória do industrial Jorge Street. R. de Janeiro, Paz e Terra. 1990. São desta obra os dados referentes aos 

empreendimentos industriais aos quais Jorge Street esteve ligado. Ver, em especial, p. 1-2, 15-20. 
116.cr. LUZ, N.V., op. cit, p. 135, 141.
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Essa fase de maior organização dos empresários em defesa de seus 

interesses foi também de grande prosperidade da indústria até a crise internacional de 

1913 quando principalmente a indústria têxtil é duramente atingida 117.

Vejamos como cresceu a indústria têxtil em São Paulo nessa fase de 

prosperidade. 

O também imcompleto Censo de 1907, do Centro Industrial do Brasil, 

pesquisou 155 fábricas na Capital, com 13. 561 operários. A indústria de Fiação e 

Tecelagem participava com 13 fábricas e 4.126 operários. Comparada à situação em 

1901, praticamente não se alterou a participação relativa do setor têxtil que reunia, 

em 1907, 30% dos operários e 38% do capital. Também quanto ao grau de 

concentração o setor se diferencia. Das 14 empresas com capital igual ou maior que 

hum mil contos de réis, incluídas no censo, oito eram de tecidos l 18.

Embora a produção estivesse fortemente concentrada nessas grandes 

fábricas, observa-se algumas tecelagens muito pequenas que sequer empregavam 

energia mecânica. E, se Warren Dean tem razão quando afirma que o censo de 1907 

privilegia as firmas maiores, o número de pequenas tecelagens provavelmente era 

maior do que registra o censo 119. Segundo o autor, a média de operários por

estabelecimento, no censo de 1907, é muito alta se comparada com aquela que 

caracteriza a indústria paulista depois de 1920. Ao fazer essa restrição ao censo de 

1907, Dean discorda de vários autores para quem as péquenas e médias indústrias só 

começaram durante a primeira guerra 120.

O censo de 1907 não traz o endereço das fáhricas. Assim, só através do 

cotejamento de várias fontes, foi possível identificar algumas das que ficavam no Brás, 

.Idem, p. 142, 143. 
118.Cia Nacional de Tecidos de Juta (8 mil e setecentos contos); Cia Industrial de S Pnulo - antiga tecela�m de Diogo Antonio de

Barros (3 mil e duzentos contos); Cia Fahril Paulistana (3 mil e setecento.� conto.�); Mariângcla (2 mil contos); Antonio Alvares 
Penteado - tecelagem de lã (2 mil contos); Regoli C'rcspi & C'ia (2 mil contos); C'ia Aramina (1 mil e quinhentos contos); 
Fábrica de Cordoalha Maggi Enrico (1 mil contos). Em outros setores da produção: Cia Antarctica Paulista (10 mil contos); Cia 
Mecânica Imponadora (5 mil contos); Moinho Matarano (4 mil contos); Vidraria Santa Marina (1 mil e quarenta contos); Cia 
Nac. Brasileira de Phosphoros de Segurança (2 mil contos); Fáhrira de Óleo 'Sol l.evanre' (1 mil contos). 

119.cr. DEAN. Warrcn, op. cit .• p. 101. 
120.Idem, p. 101. Dcan calculou" média de 79 operários por cstahelccimcnto na indústria paulista. de acordo com os dados do 

censo de 1907; depois de 1920 essa média ficaria cm tomo de 20. Para a indústria da capital, calculei a média de 87 operários 
por estabelecimento, cm 1907; para o setor têxtil essa média eleva-se a 317. 
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Moóca e Belenzinho. Com certeza havia nesses três hairros mais do que as 22 fábricas 

(de setores diversos) aí identificadas. O dado a ser ressaltado é que empregavam 

4.500 operários, enquanto as 23 arroladas ein 1901 empregavam cerca de 2.500. 

Pelo menos oito das maiores fábricas da cidade localizavam-se no Brás e na 

Moóca - Cia Nacional de Tecidos de Juta; Regoli Crespi & Cia; Tecelagem de Lã de 

Antonio A. Penteado; Tecelagem Mariângela; Moinho Matarazzo; Fábrica de Óleo "Sol 

Levanie"; a seção da Moóca da Cia Antarctica (antiga Bavária); Cia Mecânica 

Importadora. Apenas duas delas tinham sido fundadas depois de 1901 - a Tecelagem 

Mariangêla e a Fábrica "Sol Levante", amhas de F .. 'fatnmz:n & Cia. 

Apesar da fragilidade dos dados, os bairros situados além-Tamanduateí, em 

1907, deviam já concentrar parcela maio, ponderável da indústria paulistana que o 

outro conjunto de bairros industriais e operários formado pelo Bom Retiro, Barra 

Funda e Água Branca. 

Indiscutível parece ser o fato que as maiores fábricas de tecidos da �idade 

ficavam no Brás e na Moóca, concentrando cerca de 70% da força de trabalho desse 

ramo. A produção maior dessas fábricas continuava sendo de aniagem e algodão. 

Praticamente nada pude reunir cm matéria de dados gerais sobre a 

indústria têxtil na capital na segunda década do século. Exceto as informações 

reunidas em relatório de 1911 sohre as "Condições de Trabalho na Indústria Têxtil do 

Estado de São Paulo" e dados sobre umas ponc�s empresas texteis incluídas no 

"Inquérito às Condições de Trabalho em São Pm,lo", de 1919, amhos do Departamento 

Estadual do Trabalho121, nada mais foi encontrado. 

Se se compara os censos de 1907 e 1920, a indústria cresceu muito no 

Estado de São Paulo nesse período. Em 1920 foram recenseados 4.145 

estabelecimentos e 95.175 pessoas ocupadas. O setor têxtil conservava a primazia. As

36.477 pessoas que ocupava correspondiam a 38% do total de pessoac; ocupadas na 

indústria do Estado. Reunia ainda 42% do capital e participava com 31 % do valor da 

121
.Condiçõcs de Trabalho na Indústria Têxtil do Estado uC São Paulo. IN: Boletim do Departamento F.stadual do Trabalho, Anno 

I (1,2): 19-77, 4o. 'trim/ 1911 e 1o. trim./1912. Inquérito às Condições de Trabalho em São Paulo. IN: Boletim do Departamento 

Estadual do Trabalho, ano vrn (31.32): 185-204, 1919. 
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produção. Os 247 estabelecimentos têxteis representavam apenas 6% do número de 

estabelecimentos industriais do Estado, indicando o grau elevado de concentração 

nesse setor. Infelizmente não há dados sobre a indústria da Capital no censo de 1920. 

O crescimento da indústria paulista não ocorreu de maneira uniforme no 

período abrangido pelos dois censos. A idéia, por longo tempo aceita, de que o 

crescimento maior teria ocorrido durante a Primeira Guerra foi contestada por 

Warren Dean 122. Através de minuciosa análise o autor mostrou que esse crescimento

se deu entre 1907 e 1913, período em que, segundo· ele, ac; condições de comércio do 

café melhoraram "e os empresários de São Pau.lo reequiparam e expandiram suas 

fábricas", o que é comprovado pelo crescimento das importações de máquinas e 

produtos de ferro e aço que mais que dobraram entre 1909 e 1913123. 

Ao iniciar-se a guerra e sobretudo depois de 1917, caiu muito a importação 

de bens de capital, o que levou Dean a concluir que os aumentos verificados na 

produção industrial durante os anos de guerra, "sejam eles quais forem, foram obtidos, 

principalmente, pelo funcionamento, durante maior número de horas, da maquinaria 

existente ou pela produção manuaf' l 24.

Como decorrência um setor se desenvolveu estimulado pela guerra - o 

metalúrgico. Instalaram-se fundições que exigiam equipamentos muito simples, onde 

se praticava a refundição de metais ligada à reparação do equipamento existente 125.

Os dados extraídos do referido relatório de 1911, para umas poucas fábricas 

identificadas, mostram em funcionamento na capital grandes fábricas de tecidos com 

uma produção razoavelmente diversificada. 

· O Cotonificio Crespi (Moóca) empregava 1300 operários em jornada de 10

horas e 1/4, na produção de tecidos de algodão e lã. Equipado com 14.000 fusos e 500 

teares, tinha a fábrica as seguintes seções: fiação, tecelagem, tinturaria, malharia, 

122.cr. DEAN. Warrcn, op. cit., p. 91-114. 
123 .Idem, p.94. 
124.Ibidcm, p. 98,99, 104. 
125.Ibidcm, p.106. 
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aproveitamento de resíduos e oficina de preparação, distribuídas por uma área de 

26.000 m2. 

F. Matarazzo & Cia tinha a Fábrica Mariângela (Brás) e construía a

Tecelagem Belenzinho (Belenzinho ). 

A Mariângela estava entre as maiores do Estado. Empregava quase 2.000 

operários em jornada de 13 horas. Tinha 30.ooo fusos e 1.200 teares. Numa área de 

30.000 m2 funcionavam - fiação, tecelagem, tinturaria, estamparia, malharia, 

aproveitamento e oficina mecânica para reparação de máquinas. Embora tenha sido 

instalada para produzir sacaria para emhalagem de farinha de trigo, em 1911 a 

Mariângela já tinha diversificado sua produção para algociões m:1is finos. 

A Tecelagem Ítalo-Brasileira de Sedas (Ilrás), fundada em 1907 por Crespi e 

Nicola Puglisi Carbone, era a m·aior fábrica de tecidos de seda do Estado. Os 514 

operários trabalhavam 10 horas por dia na produção de fitas, cintos, cadarços, 

suspensórios, tecidos de seda, seda e linho, seda e lã. Em 10.000 m2 de área 

funcionavam as seções de tecelagem (180 teares), tinturaria, estamparia, 

passamanarias, oficina de preparação. 

A São Paulo Alpargatas Company produzia tecido para seus calçados, além 

de tecidos de algodão e juta. Empregava 250 operários em jornadas de 11 horas. 

A Fábrica Santo Antônio (Belenzinho), da Cia Paulista de Tecidos de Malha 

produzia meias e camisas de meia em algodão, seda e · lã. Era uma fábrica de porte 

médio, fundada em 1910, que empregava 180 operários em jornada de 10 horas e 

meia. 

Duas pequenas fábricas de tecidos de malha ficavam na Quarta Parada, 

ambas fundadas em 1906. Ocupavam menos de 10 operários cada uma 126.

O relatório de 1911 revela o crescimento do setor têxtil nesse momento. 

Duas das empresas citadas acima estavam em expansão - F. Matarazzo & Cia 

construía uma nova fábrica; na Alpargatas estava sendo montada a seção de fiação. A 

126
.Nomc dado à estação da antiga Central do Brasil no Bclcnzinho que passou a designar a área cm tomo. 
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Tecelagem Ítalo-Brasileira de Sl'das tinha projeto de constmir um terceiro edifício em 

terreno já adquirido. 

A importância do crescimento da indústria nesse período que antecedeu a 

Primeira Guerra pode ser avaliado através do mapa de 1914 representando a 

localização das fábricas, segundo os diferentes setores, no Brás, Moóca e 

Belenzinho127_ É uma pena que o mapa não informe o pessoal ocupado em cada 

fábrica. Foram contadas, nos três bairros, 102 fábricas. Todos os setores achavam-se 

representados, mas três deles reuniam mais da metade dos estabelecimentos - têxtil 

(23 fábricas); metalurgia e mecânica ( 19) e madeira ( 15). 

Encontrei duas fontes de dados sobre a indú"tria têxtil antes da crise de 

1929 - uma para o ano de 1927 e outra para o de 1928 128 . Segundo a estatística de 

· 1927 a indústria têxtil do Estado empregava 56.135 pessoas e a da capital 34.082. Já

na de 1928 esses números eram respectivamente: 67.810 e 37.433. Utilizo os dados de

1927 por serem mais ricos.

Os dados mostram uma nítida superioridade da indústria têxtil paulistana 

em relação à do interior (Quadros 7 e 8, anexos). Ela era mais diversificada 

Concentrava toda a produção de juta, praticamente toda a de lã. quai;e toda a de seda, 

boa parte da malharia, quase toda a produção de tecidos diversos. A produção de 

tecidos de algodão achava-se divi<lida entre capital e interior. Claro que também para 

este levantamento cabe a ressalva de que as informaçõéo; deveriam ser mais completas 

para a capital do que para o interior. Mas é incontestável a ciiver"ificação da indústria 

têxtil paulistana. 

Em 1927, a produção de tecidos de juta, algodão, seda e lã achava-se muito 

concentrada em um número reduzido de empresas. 

A planta original. do acervo do Arquivo Histórico do Depanamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo, 

representa a cidade de São Paulo. Foi elaborada pela (".omissão Geográfica e Geológica e organi7ada pelo Engo. João Pedro 

Cardoso. Identifica bairros, logradouros, fábricas, estabelecimentos de ensino. edifícios públicos, hospitais. 
128

.Indústria Manufaturcira - 1927 (Fiação e Tecelagem), Estatística P.ronômica e Financeira, Annuário Estatístico de São Pau1,> 

(Brasil), 1927, vol.11, Typ. do Diário Official, 1930. F.statística Industrial do Pstado de São Paulo - 197..8, Secretaria da Agr., lnd. 

e Com. do F.st. de São Paulo. Typ. Casa Garraux. 1930. 
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No setor de juta, a Cia Nac. de T<'cidoç d<' Juta concentrava 61 % dos 

operários, 57% dos fusos e 56% dos teares. 

Dentre as 84 fábricas de tecidos de algodão, as 5 maiores - f piranga-Jafet, 

Scarpa, Mariângela, Belenzinho e Crespi - concentravam 45% dos operários, 51 % dos 

fusos, 58% dos teares. 

Duas das 25 tecelagens de seda - a Tecelagem Ítalo-Brasileira de Sedas e a 

Cia de Tecidos Santa Branca - reuniam 46% dos operários e 41 % dos teares. 

A produção de tecidos de lã provinha principalmente de 4 empresas -

Cresp� Pinoti Gamba, Cia de Indústrias Têxteis e Lanifício !talo-Brasileiro. 

O setor de malharia era o único onde a produção se encontrava dispersa, 

predominando as empresas de pequeno porte. 

Um aspecto da indústria têxtil que mereceria um aprofundamento refere-se 

ao papel dos pequenos estabelecimentos nesse período de crescimento do setor. 

Ut�lizando os d�dos disponíveis, referentes a 1 928 e 1 933129 cheguei a 

resultados bastante surpreendentes (Quadros 9 e 10, anexos). 

O número de operários na indústria têxtil da capital permaneceu estável 

entre 1928 e 1933. Nas fábricas grandes (com 500 operários e mais), houve redução do 

número de trabalhadores. Seu aumento nas fábricas de porte médio ( de 100 a 499 

operários) garantiu a referida estabilidade, embora a proliferação de pequenas 

fábricas também tenha contribuído para isso 

A redução do número de operários nas fábricas grandes é coerente com a 

conjuntura de crise. Não deixa de surpreender o aumento do número de operários nas 

empresas de porte médio. Mais surpreendente ainda á a proliferação observada de 

pequenas fábricas - o número das que empregavam até 19 operários aumentou de 70 

para 161; o das que empregavam de 50 a 99 operários, de 66 para 116. 

Falha dos dados? Reflexo de retomada do crescimento, o ano de 1933 sendo 

considerado o do início da recuperação depois da crise de 1929? 

129
.Estatística Industrial do Estado de São Paulo - 19?..8 e 1933. Sccr. da Agr., lnd. e Com. do F.st. de S.Paulo, Typ. Casa Ganaux. 

1930 e 1935. 
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Como hipótese pode-se pensar que pequenas f:íhricas de tecidos foram 

criadas por operários que ficaram desempregados· na crise e puderam instalar-se 

graças a facilidades para a compra de teares oferecidas pelas duas fábricas de teares 

nascidas no início dos anos 20. O exame, mais adiante, da criação dessas fábricas 

poderá, quem sabe, trazer algum esclarecimento. 

Condições de trabalho e resistência operária 

O relatório de 1911 do Departamento LStadual do Trahalho sobre as 

"Condições de Trabalho na Indústria Têttil do Estado de São Paulo", expõe o resultado 

da visita a 31 fábricas de tecidos no município da Capital, uma em Santos e uma em 

São Bernardo13º
. O relatório expressa, portanto, muito mais a situação da indústria 

têxtil paulistana do que da paulista. 

Poucas dentre as fábricas foram identificadas. Emhora nem todas tenham 

fornecido todos os dados solicitados, o relatório é uma fonte para se avaliar a 

composição da força de trabalho por sexo, nacionalidade e idade, assim como as 

condições de trabalho. 

Em vinte e três fáhricas trahalhavam 10.204 operários 131. Os estrangeiros

somavam 7.500, dos quais 80% italianos, 11 % portugueses, 5% espanhóis. 

Quanto ao sexo, 6.801 (67%) eram mulhe�rs. Entre elas, somente 1/4 tinha 

mais de 22 anos e 31 % era menor de 16 anos. Quase metade dos homens tinha menos 

de 16 anos. 

Nessas fábricas trabalhavam 371 menores de 12 anos. O limite mínimo de 

idade não foi mencionado, mas Bandeira Jr. registrou a presença de menores "a

contar de 5 annos, que se ocupam de serviços fabris" na indústria paulista em 1901 132.

130
.Condições de Trabalho na Indústria Têxtil do F.stado de São Paulo. op. cit., p.35. 

131 .Idem, p.38. 
132

.BANDEIRA JR, A.F., op. cit., p. xm. Embora reduzido número de fábricas tenha fornecido dados sobre o trabalho 

feminino e infantil, a maioria dos ramos a ele recorria - têxtil mais do que os outros: chapéus: cal�dos; massas; artes gráficas 

(Quadro 6, anexo). Vale ainda registrar que o Cotonifício Rodolfo Crespi forneceu dados detalhados sobre a composi�o étnica 
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Segundo o mencionado relatório, os "menores de 12 anos, ( ... ), trabalhavam 

na fiação, nas massarocas, nas espulas e carretéis, exatamente nas secções onde se 

desprende maior quantidade de resíduos. Felizmente, na maior parte da fábricas, o 

trabalho destinado aos menores, naquelas secções, não é exaustivo nem traz 

deformidades" 133. 

Na maioria das fábricas as jornadas eram de 10 horas e meia ou 11 horas 

úteis. Mas, "em boa parte do ano, a duração do trabalho é aumentada com sendços 

extraordinários, principalmente nas seções de fiação" 134. 

O relatório traz um quadro especificando os salários diários na fiação e na 

tecelagem 135.

Os salários dos homens variavam pouco conforme trabalhassem na fiação 

ou nos teares (de 4$200 a 4$800 na fiação e de 4$200 a 5$100 na tecelagem). 

As mulheres recebiam menos que os homens em qualquer função. E, entre

as mulheres, as que trabalhavam na fiação recebiam menos que as tecelãs ( de 2$800 a 

3$600 na fiação e de 3$400 a 4$500 na tecelagem). 

Já os menores que trabalhavam na fiação recebiam de 1 $200 a 2$000 

diários. Nos teares os salários variavam de 2$000 a 3$000. 

O relatório comenta ainda que os salários eram mais altos na tecelagem de 

seda e passamanarias. Nos outros ramos da indústria têxtil os baixos salários 

relacionavam-se à pouca habilidade exigida: 

Naturalmente seria preciso comparar os salários pagos na indústria têxtil 

com aqueles pagos em outros setores da indústria e outras atividades urbanas nesse 

momento. Seria, além disso, necessário contrapor os salários a certas despesas básicas 

dos trabalhadores para a sua reprodução. Não pesquisei dados que pudessem apoiar 

e etária da sua força de trabalho. Os estrangeiros somaram 1.063. com absoluta maioria de italianos • 72% para 10% de outras 

nacionalidades (sírios, espanhóis. japoneses. alemães). As mulheres correspondiam a 71% dos trabalhadores e a maioria delas 

era muito jovem· 604 com menos de 22 anos, das quais 305 tinham menos de 16 anos (Cf. Condições de trabalho na Indústria 

Têxtil do E.stado de São Paulo. op. cit.) 

133.Condições de Trabalho na Indústria Têxtil..., p. 38.
134

.Idem, p. 37-8. Segundo Aziz Simiio, em 1911, a jornada de trabalho era mais longa nas fábricas de tecidos em relação a outros 

ramos da produção.(Cf. SIMÃO, Azis. Sindicato e F.stado - suas relações na formação do proletariado em São Pau/o, S.Paulo, 

Domus/F.dusp, 1966, p. 72. 
135

.Condições de Trabalho na Indústria Têxtil..., Quadro IV. p. 76-7. 
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uma tal análise. Cito apenas um dado, encontrado no próprio relatório, de que a Cia 

Santista de Tecelagem alugava aos trabalhadores as 16 casas de uma vila operária de 

sua propriedade, por 35$000 ou 40$000 mensais. O aluguel corresponderia a 40%, 

aproximadamente, do salário médio de uma tecelã 136.

Mas há um dado entendido como inquestionável - os salários pagos na 

indústria têxtil sofriam um rehaix�mento, em relação a outros setores da produção, 

em razão da participação maciça de mulheres ( 67% nas vinte e três fábricas 

consideradas), assim como de menores de ambos os sexos (30% dos operários tinham 

menos de 16 anos). Essa conclusão é corroborada pela constatação dás diferenças 

salariais entre homens, mulheres e menores no interior da própria indústria têxtil. 

Vejamos os dados sobre as condições de trabalho - higiene e segurança -

vigentes na indústria têxtil de São Paulo em 1911. 

Segundo o relatório, os acidentes ocorrem em reduzido número de fábricas. 

São provocados principalmente pela "disposição defeituosa das transmissões e o 

pequeno espaço entre as máquinas". Nesses casos, "ao menor descuido os operários ora 

são colhidos pelas co"eias, ora., quando caminham por entre as máquinas, colhidos, não 

só pelas co"eias como também pelas engrenagens" 137. 

As melhores condições de segurança são encontradas na tecelagem de seda, 

malharia e fabricação de passamanarias, o que é atrih11frlo à delicadeza do serviço, 

como a perfeição das máquinas. Tanto que essas fábricas não adotam seguro contra 

acidente, como em geral fazem as fábricas de tecidos de juta, algodão e lã que cobram 

à base de 1$000 a 2$000 mensais pelo fornecimento de assistência médica. Mas o 

relatório admite a fraca adoção do seguro contra acidente, o que pode ser atribuído 

ao preço elevado cobrado pelas companhias de seguro 138.

Foram consideradas modelos do ponto de vista da higiene e segurança, as 

fábricas Santista, Labor e Ipiranga. Nelas, as correias e transmissões foram colocadas 

136
.Calculado à base de 25 dias de trabalho. o salário mensa1 médio de uma tecelã seria de lOOSOOO (cem mil réis). 

137
.Condições de Trabalho na Indústria Têxtil...,p.36. 

138
.Idem, p. 37 e quadros com dados sobre a.� fábricas. 
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segundo critérios racionais; havia iluminação e ventilação adequadas; aspiradores de 

pó; vestiários para as operárias 139_ 

O relato dos acidentes acontecidos numa dessas fábricas-modelo - a Cia 

Santista de Tecelagem - dá bem a medida dos riscos a que estavam submetidos os 

trabalhadores da indústria têxtil. Depois de afirmar serem aí raríssimos os desastres, 

em razão da instalação correta das máquinas, cita como único acidente acontecido em 

sete anos de funcionamento, a perda da mão por um operário; nas massaroqueiras, 

"era frequente os operários rasgarem suas vestes; em cena ocasião um deles teve a 

cabeleira ª"ancada., fato sucedido antPs de serem as engrenagens protegidas" 140. 

Uma outra fábrica não identificada, que utilizava resíduos de fábricas de 

tecidos como matéria-prima, tinha "máquinas de manejo perigosissimo: funcionam com

grande velocidade e dificilmente podem parar em caso de necessidade; possuem grande 

número de correias, correntes e engrenagens, que, ao menor descuido do operário, o 

transformam em aleijado".Essa fábrica não fornece qualquer assistência médica, nem 

faz seguro contra acidente; quando um operário foi inutilizado num desastre a 

providência foi chamar a ''Assistência Policial'. Além das ocorrências menores que são 

frequentes, dois acidentes muito graves ocorreram em um único mês em duas fábricas 

com esse tipo de máquina - um operário teve um braço arrancado e outro perdeu o 

ante-braço 141.

A falta de aspiradores na fiação é frequentemente referida, sendo muito 

grande o incômodo causado pela poeira. Nas fábricas que utilizam resíduos como 

matéria-prima, a quantidade de pó sufoca as pessoas não habituadas. 

O relatório não aborda de modo especial as formas de organização dos 

trabalhadores para se contrapor a condições tão adversas de trabalho. Comenta a 

existência de umas poucas agremiações de caráter beneficente organizadas entre 

operários de fábricas de tecidos da Capital, que teriam desaparecido, "ao que se

.Ibidem, p.36. 
140

.Ibidem, p. 48-9. 
141

.Ibidem, p.55. 
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presume, abson;idas pelas grandes sociedade de beneficência e mutualismo que aqui 

prosperam 11142. 

Quanto a greves, raramente pertubavam "a vida normal da indústria e da 

enorme classe dos operários". Mas, em uma tecelagem de lã, a direção atribui as greves 

frequentes e por motivos diversos "à sugestão de uma sociedade de resistência operária 

que ali havia"143.

Estudando as formas de organização operária nas primeiras fases da nossa 

industrialização, Aziz Simão assinalou o caráter privatista da gestão econômica. O 

Estado não interferia "no direito privado de r'stnhr'fr>cr'r regimc>s de trabalho". Esse 

privatismo ajustou ''formulações jurídicas do Estado lihPm! à,; normas já elaboradas na 

experiência econômico-social do período escrm1úta. E assim ajustado pautou o 

comportamento das gc>stões econômicas que surgiram no processo de formação e 

crescimento da economia urbana.( ... ). A reivindicação de normas do direito público 

restritivas, do arbítrio pessoal. no estahC'!ecimento do regime de trabalho resultou da 

ampliação da própria experiência social dos assalariados" 144. 

Exercido dentro de certas normas, o privatismo das gestões econômicas não 

significou o domínio do arbítrio 145_ 

Se se considera a remuneração do trabalho, a interferência do Estado só vai 

ocorrer em 1940, quando foi instituído o salário mínimo. Até aí, o salário era fixado

"dentro da conjuntura do mercado de trabalho, segundo os cálculos de cada empregador 

ou empregadores de cada setor econômico" 146. 

A exiguidade dos salários pagos na indústria foi, segundo o autor, 

fartamente registrada pela imprensa e nos documentos oficiais da época. Os salários 

eram tão baixos que "mesmo o trahalho intensivo, inclusive de mulheres e crianças não 

permitia mais do que o provimento mínimo da subsistência, pelo menos para a maioria 

l42 Ib ºd 37 . 1 em,p . .
143

.Ibidem, p.39 e 48. 
144

.SIMÃO, Aziz, op. cit., p.63
º 

145 
.Idem, p. 63 

146
.Ibidem, p.64, 69. 
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do proletariado". O desnível entre salários e preços é apontado pelo autor como razão 

principal "dos desajustamentos nas relações de produção"147. 

No relato das greves em São Paulo nas primeiras décadas do século Paula 

Beiguelman revelou as duras condições de trabalho na indústria têxtil 148. Inúmeras

greves foram deflagradas. Na grande maioria delas reivindicava-se melhoria salarial. 

Inclusive contra tentativas de rebaixamento efetivo dos salários os operários das 

Fábricas Sant'Anna, Crespi e Cia Industrial de São Paulo, tiveram que lutar em 1901, 

em greves seguidas de prisões e demissões 149. 

Mas, muito cedo, os operários das fábricas de tecidos fizeram greves 

também contra demissões, contra o arbítrio d(' gerentes e mestres, e pelo 

reconhecimento de suas organizações sindicais - Fábricn'i Sant'Anna, Crespi e Anhaia, 

ém 1902 150. 

Em 1907, os operários das Fábricas Sant'Anna, Crespi, Mariângela, Aramina 

Silva Teles, entre outras, entraram em greve junto com outras categorias profissionais, 

pela jornada de 8 horas. Novas greves nas Fábricas Sant'Anna e Mariângela, 

ocorreram em 1908, porque os patrões se recusaram a cumprir promessas feitas em 

1907151 . 

Em 1912, na Cia Nacional de Tecidos de Juta, na Mariângela, em muitas 

malharias, além de outras fábricas de tecidos, depois de dura repressão os 

trabalhadores recuaram de uma greve pela jornada de 8 horas e aumento de 

sálario152. 

A deflagração das greves supunha a existência de formas de organização dos 

trabalhadores. A fragilidade e a instabilidade caracterinram as formas de 

organização sindical nas primeiras fases da industrialização. De orientação 

anarquista, socialista ou comunista, ou confessionais, como as associações operárias 

.Ibidem, p. 64,65. 
148

.BEIGUELMAN. Paula, Os Companheiros de São Paulo, 2. ed., S.Paulo, Global Ed., 1981. 
149

.Idcm, 21-2, 24-5. 
150

.Ibidcm, p.26-29. 
151

.Ibidcm, p. 41, 42, 48. 
152

.Ibidcm, p.67-8. 
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católicas, as opiniões divergem sobre a eficácia da sua atuação. De qualquer forma, 

algumas dessas organizações foram mais estáveis que outras. Entre elas, as que 

congregavam trabalhadores têxteis 153. 

Aziz Simão identificou entre as formas de organização aquelas que tinham a 

finalidade de socorrer os trabalhadores nos infortúnios. Entre elas estavam as 

sociedades de auxílio mútuo, de iniciativa dos trabalhadores que existiram desde a 

década de 1870 até os anos 20. Já as caixas beneficentes de empresas, combatidas 

pelos anarquistas, eram de iniciativa dos empresários e mantidas por descontos 

compulsórios nos salários e por multas aplicadas aos trabalhadores. Afirma o autor 

que as sociedades de auxílio mútuo "contribuíram para a emergência do movimento

operário, de um modo geral, mas não deram origem ao sindicalismo, que apareceu quase 

na mesma época". As ligas operárias foram as primeiras formas de organização 

sindical, lutando por melhores condições de trJ.balho ao mesmo tempo que 

estimulavam a solidariedade de classe. Depois delas surgiram as sociedades de 

resistência que visavam ao confronto direto com o patronato. Para o autor, as formas 

de organização sindical até meados da década de vinte 'foram associações instáveis

apresentando, por vezes, grandes soluções de continuidade em sua exi'itência" 154.

Conquanto fossem frágeis e instáveis, foi sob a pressão do movimento 

operário que ocorreram pequenas mudanças nas condições de trabalho nas primeiras 

fases da industrialização, quando o poder dos empregadores exercia-se na ausência de 

qualquer regulamentação das condições de trabalho pelo governo - não havia contrato 

de trabalho, admissão e dispensa sendo tratados oralmente; a solução jurídica em 

caso de atraso no pagamento não estava ao alcance dos trabalhadores; não havia 

férias, nem descanso semanal remunerado; os emT'repdores não se obrigavam a 

.Sobre o movimento operário, além das obras já citadas de Pauli1 Rciimelman e Aziz Simão. ver também, Fausto, Boris, 

Trabalho Urbano e Conflito Social (1890-1920). R.dc Janeiro. mFEI.. S.Paulo. 1cm. 

154
.SIMÃO. Aziz, op. cit., p. 162. 166. As seguintes organizações de trabalhadores têxteis foram pesquisadas pelo autor, antes de 

1930: Lega di Rczistenza fra Tcssituci e di Tcssitori (fundada em 1901); União dos Trabalhadores em Fábricas de Tecidos (1ª 

notícia em 1907 e novamente em 1915); Liga dos Operários em Fábricas de Tecidos do Brás e Móoca (fundada em 1912). Como 

organiz.açõcs com âmbito de atuação nos bairros estudados, o autor identificou: Liga Operária da Móoca (fundada em 1917); 

Liga Operária do Brás e Liga Operária do Belenzinho, ambas fundadas em 1918. Com primeira referência no ano de 1920, o 

autor identificou os Centros Opcrári05 CatóliC06, nos três bairros em questão. (Cf. SIMÃO, A., 1966, p.166, 2(17, 210, 213). 
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qualquer gasto com a assistência do trabalhador em caso de doença ou acidente 

decorrentes das condições de trabalho155. 

Duas iniciativas do Governo do Estado em 1911 - a criação do 

Departamento Estadual do Trabalho e a reorpnização do Serviço Sanitário do 

Estado proibindo o trabalho de menores de 10 anos e regulamentando o serviço na 

faixa entre 10 e 12 - foram apontadas por Paula Beiguelman como sinais de 

preocupação com as repercussões negativas que poderiam ter as precárias condições 

de vida do operariado urbano "sobre todo o sistema de introdução de braços para a 

lavoura: os imigrantes continuariam a afluir se o chamariz - o deslocamento para os 

grandes centros - permanecesse tão pouco atrativo?' 15 6
.

Para Aziz Simão, a greve geral de 1917l57 em São Paulo marca a mudança 

na atuação do governo sobre a "questão sociaf'. As antes raras manifestações dos 

poderes legislativos e executivos tomam-se cada vez mais frequentes depois da 

greve 158.

Foram adotadas medidas pelos governos federal e estadual visando 

melhoria das condições sanitárias nos locais de trabalho; regulamentação do trabalho 

de mulheres e menores; definição de obrigações da empresa nos casos de acidentes de 

trabalho; criação das primeiras caixas de pensões e aposentadorias nas empresas 

ferroviárias, mantidas com contribuições dos empregados; criação de férias 

remuneradas para os trabalhadores urbanos; estabelecimento da jornada de 8 horas 

para diversas categorias. Aprovadas entre 1917 e 1934, na década de 1930 o 

empresariado resistia ainda em cumprí-las 15_9.

Os industriais têxteis incluem-se, aliás, entre os que mais resistiram no 

cumprimento da legislação trabalhista que gradativamente foi sendo fixada ao longo 

dos anos 20 e 30. A jornada de 8 hora�. por exemplo, não era cumprida em todas as 

.Idem, p. 74-5. 
156

.BEIGUELMAN, P., op. cit., p. 63. 
157

.Entrc os autores que estudaram a greve de 1917, ver em especial. as obras citadas de Paula Bciguelman, p. 83-93 e Roris 

Fausto, p. 192-211. 
158 

.Cf. SIMAO, A. op. cit. , p. 78. 
159 

.Idem, p. 78-80. 
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fábricas de tecidos da Capital em 1927 - a jornada de 9 horas ainda era bastante 

freqüente, encontrando-se mesmo o caso de fábricas com jornada de 10 horas e uma 

de 12 160. 

O trabalho do menor foi disciplinado por decreto de 1926, que proibia o 

emprego de menores de 14 anos, reduzia a jornada para seis horas com uma de 

descanso e proibia o trabalho non1rno para os menores de 18 anos 161.

Palmira Petratti Teixeira enfocou a mobilinç::io dos industriais têxteis 

contra essas medidas, sob a liderança de Jorge Street. Conforme a autora: 

''.A contestação ao Código do menor seguia os velhos argumentos utilizados nas 

demais leis sociais: o prejuízo do trahaho nacional e do próprio operário. A estratégia 

para impedir a sua aplicação também era a mesma: articulações e mobilização da classe 

empresarial e formação de grupos de pressâo junto aos poderes públicos. Street já havia 

acumulado experiências nessa prática "162. 

Em 1927, O Decreto 17. 943 conmlidou as leis de assistência e proteção ao 

menor. O decreto proibia aos menores de 14 anos os trabalhos perigosos à saúde ou que 

excediam suas forças físicas, e o emprego em manufaturas. Fi.r:m1a a jornada de trabalho 

para todos os menores de 18 anos em seis horas, com uma hora de descanso. Vetava o 

trabalho noturno do menor entre as 19 e as 5 horas da manhã. Exigia o certificado 

escolar para a admissão do menor trabalhador163. 

No mesmo ano, respondendo a pressões dos industriais, a legislação foi 

alterada para estender a jornada de 8 horas aos menores entre 14 e 18 anos164. 

Em 1927, a proporção de mulheres na força de trabalho das fábricas de 

tecidos paulistanas continuava muito elevada - 71 % (Quadro 8, anexo). Quanto à 

participação dos menores, os únicos dados encontrados são os já citados, incluídos em 

"Condições de Trabalho na Indústria Têxtil do Estado de São Paulo". 

160 
Annuário E.statistico de São Paulo (Brasil), 1927. op. cit. 

161
.TEIXEIRA, P.P., op. cit., p. 145. 

162 
.Idem, p. 1-.7. 

163
.Ibidem, p. 150.

164
.Ibidem, p. 150. 
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O depoimento de duas tecelãs, colhido nesta pesquisa revela a presença de 

menores nas fábricas de tecidos numa época bem posterior. Em 1943. Dona Ester, aos 

14 anos, entrou no .Cotonificio Crespi e logo estava tocando um tear pequeno; Sara, 

em 1956, aos 17 anos, tornou-se tecelã no Said & Murad, também na Móoca. Ambas 

aprenderam o ofício nas próprias fábricas, com as tecelãs. 

A aprovação das referidas leis parciais vai, gradativamente, conformando o 

papel do Estado corno mediador nas relações capital-trabalho. Na década de 1940, a 

interferência do Estado se aprofunda, o que se expressa sobretudo pela fixação do 

salário-mínimo em 1940 e pela aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho, em • 

1943, "que reuniu, reformou e ampliou as medidas anteriores, constituindo um sistema de 

normas, aplicável a todo trabalho urbano"165. 

É preciso não esquecer que esta regulamentação mais abrangente ocorreu 

sob o regime ditatorjal de Vargas que promoveu também a completa redefinição das 

organizações sindicais, subordinando-as ao Estado. 

Foge aos limites deste trabalho discutir o significado dessai; medidas. Corno 

indagação cabe, no entanto, pensar no papel da grande composição arquitetada sob a 

liderança de Getúlio, envolvendo latifundiários, burguesia industrial e proletariado, 

no aprofundamento das relações capitalistas de produção junto com uma regressão do 

movimento sindical, em relação às formas incipientes de organização dos 

trabalhadores anteriores a 1930. 

De oficinas a fábricas de teares 

"Quase não havia fábricas pequenas, no meu tempo de criança, de quase 

moço, poucas pequenas. Agora, quando Paulo Andrighett4 Irmãos Ribeiro, Irmãos 

165 
.SIMAO, A.. op. cit., p.80. 
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Coltro começaram fabricar ... Todo mundo que era contramestrC' dC' fábricas começou a 

fazer e vender panos em casa ... No 30, já as fábricas estavam expandindo ... Em 30, já 

tinha Americana, Itatiba, Campinas, Iundiaí, todas essas cidades. E aqui, São Paulo, 

toda Moóca, Belém, Penha ... Nasceram as industriazinhas". (De entrevista feita em 

agosto de 1988 com Sr. Rolando Andrighetti, nascido em 1912, sócio de Paulo 

Andrighetti & Irmãos). 

Stanley Stein relacionou o nascimento da indústria nacional de teares às 

restrições à importação de equipamentos para a indústria têxtil durante os primeiros 

anos do governo Vargas. Impostas por decreto de 1931, renovado em 1933, estas 

restrições vigoraram até 1937. Resultaram de pre.;,;ões ex{'rcidas sobre o governo 

pelos industriais do setor têxtil, através das suas as,;ociações de clac,se, sob o 

argumento da superproduç:10 166_ 

Como já foi assinalado, do final do século XIX até a crise de 1929, a 

indústria têxtil brasileira viveu uma longa fase de crescimento, só interrompida, por 

um período curto, a partir de 1913. A década de 1920 foi de grande prosperidade, 

tanto que os anos de 1924 e 1926 foram aqueles nos quais se alcançou os maiores 

níveis de importação de máquinas no setor167. 

O crescimento da indústria têxtil paulista, em termos relativos, foi ainda 

mais espetacular do que da brasileira no seu conjunto. Em 1915, conforme já 

mencionado, a produção de tecidos de algod:lo no Estado de São Paulo já havia 

ultrapassado a do Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro juntos. 

166
.cr. SI'EIN, Stanley J., op.cit., p.l�. 

167 .Idem, p.125, 156.
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Largo do Brás - Av. Rangel Pestana. Fotografia tomada por volta de 1920, do Largo do Brás em direção 

à Penha. (Arquivo de Negativos/DPH/PMSP) 
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A queda das vendas, com.o consequência da crise de 1929, levou os grandes 

empresários do setor a se unirem na reivindicação dé uma interferência mais ativa do 

Estado no sentido de impedir novos investimentos e, assim, limitar a concorrência. 

Daí o decreto restringindo a importação de equipamentos têxteis 168.

Respondendo a interesses de grandes empresas do setor têxtil, sobretudo de 

São Paulo e Rio de Janeiro, que tinham se expandido durante a década de 1920, 

desconsiderava-se a situação de fábricas mais antigas cujos equipamentos estavam 

obsoletos e de fábricas pequenas em expansão. Como decorrência criou-se, segundo 

Stein, uma situação paradoxal na indústria Têxtil hrasileira na década de 1930: "uma 

indústria que, supostamente, estava em e'ltado de superprodução, quando muitas fábricas 

fu.ncionavam em ritmo febril e estendiam a jornada normal de trabalho" 169. 

A situação teria sido, segundo o autor, mais paradoxal ainda se os grandes 

empresários tivessem conseguido, como foi tentado, estancar o . crescimento da 

produção nacional de teares alegando necessidade de limitar a produção de tecidos. 

"Isso porque uma das consequências da restrição à importação de máquinas foi o 

nascimento da indústria nacioTJ.al de teares. Os empresários têxteis logo previram essa 

possibilidade, pois, dois meses após a promulgação do decreto de 7 de março de 1931, a 

associação dos industriais de São Paulo, secundada pela do Rio de Janeiro, pedia que as 

c/aúsulas restritivas do decreto fossem estendidas à produção doméstica de teares" 170. 

Para mostrar a nítida oposição que se instaloú entre as grandes fábricas de 

tecidos e a nascente produção nacional de teares, tr�nscrevo o trecho em que Stein 

comenta uma carta de O. Pupo Nogueira, da associação dos industriais têxteis de São 

Paulo, enviada a Lindolpho Collor em 1931: 

"Os proprietários das três oficinas de constntções mecânicas que abasteciam o 

mercado de teares criado pela restrição às importações eram acusados de serem 

'indivíduos destituídos de patriotismo, ávidos de lucros, legais ou ilegais', e seus teares 

168 
A restrição à importação de máquinas aplicava-se não só ao setor têxtil, mas àqueles consid•rados cm estado de 

superprodução. 
169.CT. SfEIN, SJ., op.cit., p.148. 
1'70 .Idem, p.148 (grifo meu). 
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qualificados de 'imitação grosseira dos modelos ingleses e franceses: sem 'o mérito da 

originalidade"' l 7l _

As relações tensas entre os empresários que defendiam a limitação da 

produção de tecidos e os empresários da nascente indústria de teares perduraram ao 

longo da década de 1930. Ainda em novembro de 1940, Paulo Andrighetti e Joaquim 

Ribeiro, fundadores das duas fábricas de teares de São Paulo, foram ao Rio de 

Janeiro reivindicar, junto ao governo federal, proteção para a indústria nacional de 

teares, alvo das pressões dos grandes empresários Je recidos 172_ 

A partir de 1940, como decorrência da guerra, a indústria têxtil brasileira 

entrou numa fase de grande prosperidade. Considera Stein que, ''por ironia do 

destino", os industriais, já no final de 1940, ''foram obrigados a admitir publicamente que 

os equipamentos das f áhricas brasileiras de tecidos de algodão eram, em sua grande 
. .

maioria, obsoletos e de baixa produtividade ( ... )" e ''propunham que o Banco do Brasil e

outras instituições paraestatais, como os institutos de previdência social aos quais era 

destinada uma percentagem dos salários dos trabalhadores industriais, emprestassem os 

fundos necessários para financiar o reequipamento" 173.

Não há dúvida de que a restrição à importação de máquinas para a indústria 

têxtil foi um fato auspicioso para a produção nacional de teares que se expandiu, 

consolidando-se, no período entre 1931 e 1937. 

Quanto ao seu nascimento, deve ser situado a·lguns anos antes do decreto 

que restringiu a importação de máquinas têxteis. 

As três aficinas citada-; por Stein que abasteciam o mercado de teares eram, 

na verdade, duas fábricas de teares - Irmãos Ribeiro, nascida em 1920 e Paulo 

Andrighetti & Irmãos, nascida em 1922 - ambas tendo iniciado a produção de teares 

para tecidos por volta de 1928, talvez um pouco antes - e uma fábrica de urdideiras e 

.Ibidem, p.148. 
1'72_Relatado pelo Sr. Rolando Andrighctti, irmão de Paulo Andrighctti e seu sócio na fábrica de teares, para quem o fato se 

revestiu de outros significad06 já que, por uma fatalidade, ficou associado à perda do irmão cm acidente de aviação ao retomar 
desse encontro no Rio de Janeiro. 

173.SI'EIN, SJ., op.cit., p.165-6. 
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outros equipamentos para tecelagem - bmãos Coltro, cujo pnme1ro registro 

encontrado data de 1928. As três nasceram no Brás. 

Exponho a seguir os dados que pude levantar sobre as duas fábricas de 

teares, uma delas em funcionamento ainda hoje. Antes disso, no entanto, registro a 

referência encontrada à produção de teares em São Paulo, no início do século, pela já 

mencionada Fundição do Brás, do Tenente Coronel Francisco Amaro, fundada em 

1892 e instalada no Brás, à Rua Correia de Andrade, junto à SPR 174_

Em urna reportagem de 1903, do "Co"eio Paulistano" l 75 sobre a Industrial

Valenciana, fábrica de aniagem de Levy Gimeno & Comp., localizada na Moóca, 

consta que dos 128 teares mecânicos em funcionamento, 16 eram da fundição 

paulistana do Coronel Francisco Amaro e os resrnnt�'- 112 de procedência inglesa. O 

funcionamento dos teares de Franscisco Amaro era considerado "perfeito como o dos

melhores teares ingleses". A reportagem refere-se ainda a outros 52 teares manuais de 

construção nacional, sem mencionar o fabricante. 

Bandeira Jr. também mencionou a produção de teares, entre outros artigos, 

pela Grande Fundição do Brás de Francisco Amaro. A oficina, de fundição de ferro e 

bronze, com cerca de 100 operários, produzia desde objetos ornamentais até 

máquinas inteiras e peças para máquinas, além de participar na construção de obras 

públicas e particulares176_ Não se tratava, assim, de uma fábrica de teares, mas de 

uma fundição e oficina mecânica com produção bastante diversificada, que incluía até 

teares, para atender a uma clientela variada. 

A oficina de Francisco Amaro transformou-se em 191 O em Sociedade 

Anônima organizada pelo seu fundador que passou a presidir a nova empresa - Cia 

Metalúrgica e Importadora Paulista. Empregava em 1913, de 150 a 180 operários, 

fabricando máquinas e peças diversas, inclusive artigos para obras na capital e cidades 

do interior. Nenhuma referência é feita à produção de teares l 77_ 

174
.Cf. BANDEIRA JR, AF., op.cit., p.85. 

175."Corrcio Paulistano", 10/5/1903. 
176.cr. BANDEIRA JR, A.F., op. cit., p.�.
177

.Irnprcssõcs do Brasil no Século XX. Reginald Lloyd, Londres, R.de Janeiro, 1913, p.692. 
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Daí para frente a empresa não foi mais localizada, não constando das 

listagens de 1928 e 1933 da Estatística Industrial do Estado de São Paulo, as duas 

examinadas com o propósito de rastrear empresas no Brás, Moóca e Belenzinho nos 

anos 20 e 30. 

A Indústria de Máquinas Têxteis Ribeiro S/A l78 é tida como pioneira na 

produção de teares no Brasil 179. Em 1951, a empresa se considerava "a maior do

ramo na América Latina, com 350 homens em sua folha de pagamento" l80. Em agosto 

de 1990 empregava 650 pessoas nas suas diferentes unidades localizadas em São· 

Paulo, Guarulhos e Americana. 

Os documentos mais antigos encontrados na JUCESP sobre a empresa são 

um contrato social e uma declaração de registro, datados de 1934, da firma Irmãos

Ribeiro Ltda, cuf o capital era, na ocasião, de 150 contos de reis 181. 

Mas a fundação data, de fato, de 1920, quando se constituiu uma sociedade 

entre os irmãos Joaquim Jorge Ribeiro, português, nascido em 1894 e Luís Jorge 

Ribeiro, nascido no Bratiiil em 1898182. 

Não tenho informações sobre a família dos fundadores, sobre a chegada ao 

Brasil e sobre o modo corno se inseriu na nova sociedade. 

A informação mais recuada diz respeito à condição de operário de Joaquim 

Ribeiro, durante aproximadamente cinco anos, na Tecelagem Ítalo-Brasileira de Sedas,

no Brás, onde chegou a contramestre da oficina mecânicà e de onde saiu para montar, 

com o irmão Luís, a pequena oficina mecânica para produzir teares de fita. Consta 

ainda que Joaquim Ribeiro era portador de um diploma de torneiro-mecânico183 . 

A criação da oficina por Joaquim Ribeiro, está assim relatada na citada 

reportagem da Revista Exame: 

As informações sobre a empresa provêm de duas fontes principais: Arquivo da Jl1CESP - Junta Comercial do fatado de São 

Paulo e entrevista com Vicente Russo. atual presidente da empresa. Para simplificar a expo,;iç:io não indico as informações 

obtidas na entrevista. 
179

.cr. Ribeiro - a expansão gradual. IN:F.xame. man;o /1976. p.51 a 54, matéria hao;cada em entrevista com Joaquim Ribeiro 

realizada em 1976. STEIN, SJ., op.cit, p.251 (rodapé 33). 
180

.STEIN, SJ., op.cit., p.251 (rodapé 33), citando 'Correio Paulistano' de 13/5/1951. 
181

.cr. JUCESP. does. 44.407 e 53.547 (sessão de 14/12/1934). 
182

.cr. JUCESP, doc. 66.122 (sessão de 23/2/1943). 
183 

Ribe
º 

- d 1 . .52. . iro - a expansao gra ua , op. cit., p 
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"Com as economias guardadas durante os anos em que alimentou o sonho de 

instalar seu próprio negócio - 18 contos de réis - ·, montou uma pequena oficina

mecân.ica, embrião da primeira indústria de máquinas têxteis do Brasil Para ajudá-lo, 

chamou como sócio o irmão (que mo"eu em 1970) e juntos derrubaram a parede que 

dividia dois quartos na casa de seus pais, na ma Sayão Lobato, em São Paulo. Ali 

instalaram a pequena oficina 'Irmãos Ribeiro'. Nesse espaço de 35 metros quadrados, 

com um tomo emprestado, uma furadeira comprada a prC''>fação e uma se"a de fita, 

improvisada numa armação de dormentes de estrada de fe"o, passaram a trabalhar vinte 

homens, produzindo um tear a cada três meses" 184. 

Pouco provável que empregasse 20 operários no momento de sua criação e 

num espaço tão exíguo. Poucos dados foram encontrados sobre a empresa nos seus 

primeiros tempos de funcionamento. Em 1933 empregava 20 ope"rários, tinha uma 

força motriz instalada de 25 H.P. e contava com 11 fomos185. E nesse ano 

encontraya-se já no seu terceiro endereço. Funcionava então na Rua Uriel Gaspar, no 

Belenzinho, depois de ter permanecido, entre 1922 e 1926, na Rua Belo Horizonte, no 

Brás, segundo endereço da firma. 

O primeiro tear Ribeiro foi vendido em 1920, por seis contos de réis 186. A

produção, no início, limitava-se a teares de fita cujo modelo, copiado por Joaquim 

Ribeiro, era utilizado na tecelagem onde trabalhou. Os primeiros teares foram 

produzidos em moldes praticamente artesanais. A produção de teares mais 

complexos, para tecer seda, iniciou-se, ao que parece. em 1928, a partir de um modelo 

de tear francês. 

O período entre 1924 e 1930 foi difícil para a empresa, em razão da grande 

facilidade para importação de equipamentos. A produção de teares diminuiu e a 

empresa sobreviveu graças à fabricação de peças encomendadas .por pequenas 

indústrias e pelo govemo187_ 

184 
.Idem, p.52-3. 

185
.&tatística Industrial do &t. de São Paulo - 1933, op. cit. 

186 
Rib . 

-
1 . 52 

187 
. c1ro - a cxpansao gradua . op. cit., p. . 

.Idem, p.53. 
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Iniciada <:1 década de 1930, com a imposição de restrições à importação de 

teares, a produção entrou em rápida expansão. Entre 1910 e 1936, o número médio 

mensal de teares fabricados cresceu de 30 para 130 l 88.

A exportação, em 1937, para a Argentina de "dois ca"egamentos de teares de

tecelagem fabricados no Brasif' l89, confirma os progressos rápidos das duas fábricas de

teares aqui existentes - Ribeiro e Andrighetti ( que a essa altura também já exportava 

teares) 190. Em 1940, a qualidade dos teares nacionais era reconhecida publicamente 

por um porta voz da indústria têxtil para quem seu "desempenho era quase comparável

ao dos teares estrangeiros" 191 _ 

O período que vai de 1935 a 1945, aproximadamente, foi de transformações 

importantes, todas elas refletindo o crescimento da empresa. 

Em 1936, as instalações foram transferidas para a Rua Siqueira Bueno, 

também no Belenzinho, em terreno de propriedade dos sócios, adquirido em 1935 e 

em 1944 incorporado ao patrimônio da empresa 192. Aí a empresa tem até hoje sua

sede social e uma das unidades produtivas. 

Em 1943, a empresa sofre uma reorganização do ponto de vista jurídico, 

transformando-se em sociedade anônima, sem perder, no entanto, o caráter de 

empresa familiar que sempre a caracterizou. Nessa ocasião, o capital foi aumentado 

de 450 contos de réis para 5 mil contos de réis 193.

Em 1944, foi incorporada pela empresa a fundição de Julio Rinaldi, 

localizada na mesma rua Siqueira Bueno, onde eram fundidas peças para os teares 

Ribeiro. 

Entre 1936 e 1966, a fábrica cresceu nos terrenos que dispunha na Siqueira 

Bueno, aos quais foram anexados, em 1950, os lotes de algumas residências vizinhas 

da fundição, compradas pela empresa. 

188
.cr. srEIN, SJ., op.c.it., p.148. 

189 
.Idem, p.148. 

190 
E · Ro . . 989 . ntrc:vtsta com lando Andn$ett1. 1 . 

191.STEIN, SJ., op.c.it., p.251 {rodapé 33), citando matéria do 'Correio da Manhã' de 26/12/1940. 
192 

JUCESP, doe. 21583, sessão de 7/1/1944. 
193 

JUCESP, doe. 68.780 (sessão de 17/9/1943) e doe. 19.409 (sessão de 12/10/1943). 
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A partir de 1966, a expansão se deu no município vizinho de Guarulhos, 

onde em 1971 entrou em funcionamento a Mecânica, em 1977 a Fundição e para 

onde deverá se transferir em hreve toda a administração. A transferência de parte da 

produção para Guarulhos decorreu da desapropriação, em 1966, de cerca de 1/4 do 

imóvel da fábrica para abertura da Av. Radial Leste. 

À transferência para Guarulhos corre<.pondeu uma alteração na 

panicipação dos dois acionistas majoritários que até então detinham igual número de 

ações. A expansão ein Guarulhos se deu em 1966, numa chácara de lazer de 25.000 

m2, comprada em 1944 por Joaquim Ribeiro. A incorporação desse imóvel ao 

patrimônio da empresa elevou a parte de Joaquim Ribeiro, que ficou com 66% das 

ações, em detrimento da pane de Luís Ribeiro, que pac;sou a deter apenas 33% das 

ações 194.

Da sua fundação até hoje a empresa produziu desde teares rudimentares até 

os chamados de pinça cuja produção inicioµ-se em 1970. Estes teares são hoje 

considerados de tecnologia média. 

Há cerca de três anos associou-se a uma empresa italiana para produção no 

Brasil de teares de alta tecnologia. Já em 1990 estava prevista a produção de 20 teares 

com aplicação da nova tecnologia comprada a empresa italiana e que supõe a 

importação de 10% dos componentes. A modernização dac; duas unidades de 

Guarulhos impôs-se como resultado dessa associação que exigiu investimentos da 

ordem de 8 milhões de dólares nos últimos anos. 

O nascimento da fábrica de teares Andrighetti foi relatado por um dos seus 

sócios. Desaparecida a empresa, fechada na década de 1960, não foi possível 

pesquisar, como foi feito para a Ribeiro, os documentos arquivados na JUCESP que 

ajudariam na reconstituição das transformações porque passou. 

Em compensação, foi o rico relato do Sr. Rolando Andrighetti, sobre o 

nascimento da fábrica da qual foi sócio, sobre o confronto entre as grandes indústrias 

.Porfugir aos objetivos deste trabalho deixo de tratar das transformações. no plano societário. da Indústria de Máquinas 

Têxteis Ribeiro S/ A. O material levantado na JUCF..SP a respeito sobre esta e outras empresas presta-se, no entanto, a um 

exame comparativo envolvendo um conjunto de empresas de caráter familiar. 
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têxteis de um lado e as fábricas de teares e pequenas tecelagens de outro, que ajudou 

a esclarecer o nascimento e desenvolvimento da produção nacional de teares, assim 

como a proliferação das pequenas tecelagens, como resultado de contradições no 

próprio processo de crescimento da indústria textil sob o domínio de umas poucas 

grandes empresas. 

A família Andrighetti chegou ao Brasil, vinda da Itália, em 1904, 

estabelecendo-se em São Bernardo - pai, mãe e quatro filhos; no Brasil nasceram os 

outros seis filhos· do casal. Sr. Rolando explicou que vieram como imigrantes, 

querendo com isso dizer que tiveram sua passagem paga pelo governo brasileiro. 

Em 1911 a família transferiu-se para São P�ulo, indo morar no Belenzinho. 

Nessa época, o pai empregou-se na Tecf'lagPm Ítalo-Brarileira de Sedas, onde 

trabalhou como operário. A mãe costurava. Os filhos · mais velhos também 

trabalhavam em indústrias texteis - 3 filhos em tecelagens de seda e uma filha na 

Mariângela. 

A entrada dos Andrighetti no negócio de teares começou através dos irmãos 

operários em · tecelagem de seda do Brás. Quando a fábrica onde trabalhavam 

precisava de mecânicos para reparar teares, os irmãos Paulo e Silvio eram chamados. 

Paulo tinha cursado mecânica na escola da Rua Piratininga (Brás) e inclusive, tinha 

tido a oportunidade de trabalhar numa grande oficina no bairro, de propriedade de 

um dos seus professores. Assim, como "ma"eteiros" 195 os dois irmãos foram ganhando 

experiência com teares. 

Em 1922 nasceu a firma dos irmãos Andrighetti, na verdade uma pequena 

oficina na Rua Rio Bonito, no Brás, comprada por 4 contos de réis. Nessa oficina 

fabricavam moinhos de sal, descascador de arroz, peneiras para sal, moinhos de pedra 

para fubá. Concomitantemente, exerciam sua atividade de "ma"eteiros", consertando 

teares. 

Logo veio a idéia de reformar teares usados vendidos pela fábrica 

''Marian.gêla". Esses teares eram adaptados para tecer iuta ou algodão, conforme o 

195
. "Manffeiro", na dcfini�o do Sr. Rolando era quem fazia consertos cm fábricas diversas. 
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caso, e vendidos para pessoas que queriam montar pequenas tecelagens, em geral em 

um cômodo da própria casa. 

Os próprios irmãos Andrighetti que trabalhavam em tecelagem de seda 

montaram duas pequenas tecelagens que depois se fundiram para formar a Tecelagem

São Vicente de Seda, no Belenzinho, que chegou a ter mai" de 100 operários, seções de 

tecelagem, tinturaria e acabamento. Esta fábrica foi fechada em 1960, 

aproximadamente. 

O passo seguinte foi comprar um modelo francês de tear para seda e 

reproduzí-lo na oficina. Em 1928 já estavam fabricando teares e a produção foi se 

diversificando, incluindo teares para algodão e lã. 

A oficina mudou-se, em 1924, para a Rua Euclides da Cunha, mantendo-se 

ainda bem próxima do primeiro endereço. Dessa rua transferiu-se para a Catumbi, no 

Belenzinho, para prédio próprio, onde funcionou até seu fechamento, com seções de 

fundição, mecânica e carpintaria. 

O fechamento da fábrica é atribuido à.inexperiência dos herdeiros de Paulo 

Andrighetti que quiseram assumir a gestão do negócio, disso tendo resultado o 

desligamento dos dois irmãos - Silvio e Rolando - sócios de Paulo no 

empreendimento. 

Os dois concorrentes - Ribeiro e Andrighetti - nasceram e cresceram 

praticamente juntos. Ambos se consolidaram durante a· primeira metade dos anos 30, 

na vigência das restrições à importação de teares. Ambos atenderam à procura de 

teares pelas pequenas tecelagens e participaram da montagem de diversas outras na 

cidade de São Paulo e em cidades do interior, sobretudo Americana l96. Ambos

facilitavam a venda de teares a empreendedores com pouco capital, estratégia que 

ajudou a expandir as vendas e criar uma espécie de mercado cativo entre tecelagens 

de pequeno e médio porte. Uniram-se, com sucesso, na busca de proteção junto ao 

196.o atual Presidente da Ribeiro declarou ser Americana o maior mercado, onde a fábrica tem um1a loja desde 1970. As 

tecelagens de pone médio são hoje as maiores compradoras dos seus teares. As grandes continuam equipadas com teares 

imponados. 
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governo, na década de 30, ameaçadas pelas pressões das grandes indústrias têxteis que 

exigiam do mesmo governo o controle da produção nacional de teares. 

Pesquisando as duas fábricas de teares, algumas relações se revelaram entre 

as grandes fábricas de tecidos, as fábricas de teares e as pequenas tecelagens. Parece 

mesmo que a chave para se compreender tanto a criação das pequenas tecelagens 

como das fábricas de teares está no movimento de concentração de capital nas 

grandes empresas do setor têxtil. Na expansão e modernização das grandes empresas 

concorrentes do setor têxtil, criaram-se as brechas para o aparecimento de um outro 

tipo de concorrente - as pequenas tecelagens, e para a criação de um ramo da 

indústria de bens de capital - a produção de máquinas para tecelagem. Seja vendendo 

_teares tecnológicamente superados que reformados iam conc;;tituir o equipamento de 

pequenas tecelagens; seja vendendo excedentes de fios; seja possibilitando a operários 

seus, ou a terceiros, um aprendizado técnico que pode ser empregado na produção 

interna de teares, nas ( ou a partir das) grandes empresas do setor têxtil 

estabeleceram-se relações que levaram ao aparecimento de pequenas indústrias - as 

tecelagens e as fábricas de teares. 

Num segundo momento, as grandes empresas ao pressionar o governo no 

sentido de impor restrições à importação de equipamentos têxteis como medida para 

limitar a concorrência, criaram as condições para que a produção interna de teares se 

consolidasse. Nesse caso, seu poder de pressão não foi suficiente para impedir a 

produção de teares nem para impor a redução do tempo de funcionamento das 

fábricas de tecidos. Isso leva a pensar que embora o setor têxtil fosse ainda o 

dominante, já enfrentava divisões internas, além do que, outros setores da indústria 

despontavam com poder de pressão sohre o governo. 

O sentido dessas transformações parece não ser outro senão o da 

consolidação da indústria. Na perspectiva dos bairros aqui estudados o resultado é a 

sua consolidação como espaços industriais e operários, acompanhada pela ascensão 

econômica e social de imigrantes que montaram pequenas oficinas e cujos negócio� 

progrediram. 
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Desse entendimento resulta, no âmbito deste trabalho, uma tentativa de 

retorno aos bairros na perspectiva das relações entre a indústria e a cidade. 

Com este intuito procuro destacar vínculos com os bairros de algumas 

empresas em especial - o Cotonificio Rodolfo Crespi; a IRFM, principalmente no seu 

setor têxtil; além de retomar as duas fábricas de teares cujos vínculos com os bairros 

do Brás, Moóca e Belenzinho já apareceram no exame do seu nascimento. 
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CAPÍTUL OITI 

A CONSOLIDAÇÃO DA INDÚSTRIA E A DESESTRUTURAÇÃO DOS 

BAIRROS 
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1. A GRANDE INDÚSTRIA NA ESTRUTURAÇÃO DOS BAIRROS: APOGEU E

DECADÊNCIA

No período que vai de 1870, aproximadamente, aos anos 30 ou 40 deste 

século, Brás, Pari, Marco da Meia Légua, Moóca, Belenzinho, integram-se à cidade de 

São Paulo, primeiro como subúrbios e, em seguida, como bairros paulistanos. 

Ao longo dos capítulos anteriores foi possível apreciar mudanças profundas 

na ocupação das terras além-Tamanduateí ocorridas no último quartel do século XIX. 

O domínio das antigas chácaras e de um antigo povoado - o Brás - ponto de 

parada 1 para quem chegava a São Paulo vindo do leste pela Penha, foi perdendo suas

características originais com a chegada da ferrovia, com o estabelecimento aí de um 

contingente de população bastante numeroso para a época, formado sobretudo de 

imigrantes estrangeiros, assim como do mais importante conjunto de fábricas da 

cidade. Nesse conjunto suburbano, o núcleo principal continuou sendo o Brás. 

Um aspecto a ressaltar nessa transformação é que ela resultou, no essencial, 

de forças exteriores. Os grupos sociais que dominavam a vida desses lugares perdem 

relevo para grupos novos representados pelos imigrantes, mas também pelos 

industriais, ambos sem vínculos anteriores com eles. 

Foi assinalada, no capítulo anterior, a presença na Paróquia do Brás, 

indicada pelo Recenseamento da Província de São Paulo de 1872, de um número 

relativamente importante de "capitalistas e proprietários", além dos ''fabricantes", de uns 

poucos profissionais liberais e de uma proporção elevada de pessoas sem ocupação. 

Portanto, havia na Paróquia do Brás uma população socialmente estratificada. 

No que diz respeito às formas de produção industrial anteriores à grande 

indústria, não foi possível acompanhar a trajetória de antigos ''fabricantes" - Bresser, 

João Boemer, José Ignácio de Araujo, entre outros - e de artesãos de diversos ofícios, 

aí localizados ao longo dos anos de 1870 e início dos anos de 1880. Presume-se, 

entretanto, que muitos tenham desaparecido, porque deixaram de constar de relações 

. Outros poUSOli de tropeiros existiram entre o Brás e a Penha. 
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de fábricas levantadas posteriormente. Esse é o caso, por exemplo, dos 

estabelecimentos dos três "fabricantes" citados. 

As transformações mencionadas não se fizeram de um salto e continuaram 

seu curso nas primeiras décadas deste século. Fábricas e chácaras, por exemplo, 

conviviam ainda nos anos 10 e 20. Mas a tendência é clara no sentido da eliminação 

das antigas chácaras, cedendo lugar a outras fonn:1,;; de uso do solo - residencial, 

industrial, comercial, institucional. 

Nesse sentido, caberia indagar sobre as relações entre os gmpos sociais 

ongmais e os novos. 

Sem nenhuma intenção de aprofundamento, uma vez que a pesquisa 

empírica não caminhou nessa direção, algumas indicações foram encontradas. 

A Fábrica Sant'Anna de juta, de Antônio Alvares Penteado, foi instalada em 

1889 na antiga chácara Menezes2. 

Jacob Penteado refere-se a um pouso de tropeiros nas imediações da atual 

Rua Catumbi, no Belenzinho, em terras do Coronel Fortunato Goulart. Este pouso 

teria existido até a venda, em 1910, dessas terra� à Cia Nacional de Tecidos de Juta, 

da qual era acionista Jorge Street, que aí construiu a Fábrica e a Vila Maria Zélia. O 

referido Coronel, transferiu residência da chácara para um chalé adquirido no 

Belenzinho onde construiu casas para alugar3. 

O mesmo autor refere-se a inúmeras chácaras ·existentes no Belenzinho nos 

anos 10, com pomares e hortas, em geral de portugueses. Estas chácaras forneciam 

verduras e frutas aos moradores do bairro e a verdureiros ambulantes. Cita inclusive o 

caso de uma chácara da família Americano, na Quinta Parada, para além do 

Belenzinho portanto, que foi alugada a portugueses. Como este, outros casos 

deveriam existir de chácaras de propriedade da elite, alugadas a imigrantes4 . 

. Brás - Espaço e Uso. Cadernos - 2, � das Retonas, Sccr. Municipal de Cultura. Prefeitura do Município de São Paulo. p.46. 
3

. Cf. PENTFADO, Jacob. op.cit., p.79-80, 102-3, 160. 
4 

. Idem, p. 72-3, 104-ó. 
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As observações de Jacob Penteado a respeito das chácaras remetem para 

aspectos que foram destacados por Alice Canabrava5 ao analisar a transformação no 

próprio caráter das chácaras paulistanas tomando como referenciais a situação no fim 

do Império e nos meados do século XX. As chácaras tradicionais eram propriedade 

da elite e embora esse tipo de propriedade fosse voltado à exploração do solo, 

principalmente o cultivo de árvores frutíferas, tratava-se, no mais das vezes, de 

produção para "abastecimento da famr7ia e não uma exploração comercial do pomar'6. 

Desde o final do século XIX essas antigas chácaras foram sendo 

gradativamente loteadas e, desse modo, incorporadas ao tecido urbano. Ao mesmo 

tempo, foram surgindo as chácaras para cultura comercial de frutas e hortaliças, 

exploradas quase sempre por imigrantes portugueses e japoneses 7. Diferentemente 

das anteriores, estas procuraram as várzeas8 . 

O que as observações de Jacob Penteado sugerem é que, nessa fase de 

desaparecimento das chácaras tradicionais e do aparecimento daquelas voltadas à 

exploração comercial do solo feita por imigrantes, teria havido casos em que a 

passagem de uma forma de exploração a outra ocorreu numa antiga chácara de 

propriedade da elite, situação que provavelmente antecedeu ao loteamento. 

São também de Jacob Penteado relatos reveladores da condição de exclusão 

vivida pelos negros e de como eram ciiscriminados pelos hrnncos. 

Conta que nos anos 10, viviam negros no Ilclen7inho, em "ajuntamentos" de 

casebres num terreno aos fundos de uma antiga chácara na Rua Conselheiro 

Cotegipe. Conta também que os moradores das imediações "aguardavam com 

justificado aho"ecimento", a comemoração da Abolição no dia 13 de maio. Desde a 

véspera, "começavam a chegar negros que nem formiga". A festa varava a noite, era 

animada pelo samba de roda "sob o som infernal dos instrumentos de percussão" e 

5
. CANABRAVA, A.P., As Chácaras paulistanas. fN: Anais da Associação do Geógrafos Brasileiros, vol. IV (tomo D: 97-104, 

AGB-SP. 1949-50. 

. Idem, p.99. 
7

. A autora mostra que loteamentos de chácaras de recrc,o surgiram em lugares mais afastados em tomo da Capital, como 

Eldorado, Cantarcira. 
8. Cf. CANABRAVA, A., op. cit., p.103., 
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acabava em promiscuidade. Diz ainda, que moleques do bairro se uniam em coro 

para ridicularizar o chefe dos negros - Barnabé - que "de gênio manso, olhava a 

criançada e sorria bonachão"9. 

A situação de inferioridade do negro fare no imigrante, a âiscriminação de 

que era alvo evidencia-se em mais de uma pasc;asre-m do livro, como naquela em que 

Jacob Penteado recrimina o referido componamento dos moleques: 

"Rematada crueldade, pois os pobres descendentes de Cam (sic), além de 

serem inofensivos, bastante serviçais, não se metiam em negócio de branco" 10.

Noutra passagem, comenta o temor dos negros de um cachorro de um 

barqueiro italiano morador da Rua Doutor Clementina, que só atacava negros 11.

Naturalmente, poderia incluir outras referências a partir da bibliografia 

consultada, como também das entrevistas feitas, de modo a ampliar a visão sobre os 

modos de inserção econômica e social de grupos diferentes que vão se fazendo 

presentes nos novos bairros industriais e operários em formação e sobre relações que 

vão se estabelecendo entre os novos grupos e os originais. 

Nas poucas referências incluídas já é possível identificar a tendência à

diversificação - antigos proprietários fundiárioc; ou arrendatários com exploração 

comercial do solo para abastecimento da cidade em frutas e verduras; negros cuja 

inserção econômica não fica definida; imigrantes ligados a atividades diferentes; 

industriais. 

A comparação da situação aqui revelada com aquela que foi identificada 

através dos dados do recenseamento de 1872 (ver capítulo II - 1), mostra a mudança 

no sentido da formação de um quadro social mais complexo. 

Para não fugir ao propósito deste trabalho de privilegiar a indústria, trato 

neste capítulo exclusivamente de dois grnpos sociais, amhos heterogêneos, de cuja 

presença nos bairros em questão decorre, no essencial, a distinção desses bairros em 

relação a outras porções da cidade - os industriais e os operários. 

9. PENTEADO, J .• op.cit., p.172, 215-8.
10 .Idem. p.216.
11.Ibidcm, p.200.
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A presença dos industriais será enfocada a partir de algumas empresas. 

Procurando conexões entre a própria história de empresas e/ou fábricas e o modo de 

sua inserção nos bairros, tento verificar seu papel na consolidação e depois no 

enfraquecimento da identidade dos bairros. 

A abordagem das empresas e/ou fábricas remeteu para o tema da moradia 

operária, que procuro examinar do ponto de vista do papel da associação entre 

moradia e trabalho como elemento de coesão dos bairros, mas também como 

elemento adicional de exploração da força de trah�lho. 

As fábricas do Grupo Matarazzo 

Em outra parte deste trabalho foram mencionados alguns fatos relacionados 

às origens do poderoso grupo econômico fundado por Francisco Matarazzo. 

Antes de mais nada um esclarecimento se faz necessário quanto ao 

conteúdo descritivo e propositadamente minucioso referente à implantação das 

fábricas da IRFM nos bairros do Brá,;, Moóca e Belenzinho. Considerando a 

importância que assumem neste estudo e a impossibilidade de me ba,;ear em 

reconstituições incompletas e incoerentes, somente o rotejamento de diversas fontes 

permitiu reconstituir a trajetória de implantação das mesmas. Por conseguinte, 

compreendendo que os detalhes não somente atendem aos objetivos deste estudo, 

como preenchem uma lacuna, optei por incluí-lo no corpo desta exposição e não 

como anexo l2 .

. Vários documentos foram consultados para apoiar a reconstituição de fatos relacionados às fábricas da IRFM tocali7.adas nos 

bairros estudados, segundo a sua cronologia. O principal. porque mais completo, foi um documento da empresa, 

organizado pelo funcionário, agora aposentado. Sr. Renato l..atorrc - Rela<;ão das Gestões da S/A fndílStrias Reunidas 

F.Matarazzo e Associadas - fnício das Atividades. Outras fontes: Matarazzo 100 anos (livro comemorativo do centenário da 

empresa); Agendas Mazarazzo referentes a 1926 e 1930; lmó,•eis de Propriedade da S/A Indústrias Reunidas F.Matarazzo -

Capital e Adjacências (doe. de 1962, também organizado pelo Sr. Renato l..atomt); documentos diversos da !RFM. arquivadas

na JUCESP ; todas as estatísticas oficiais utilizadas neste trabalho e mencionadas no capínilo anterior; o citado trabalho de 

Bandeira Ir.; Impressões do Rrasil no século XX, Regina/d l.loyd F.d., f ,nndres/ Rio de Janeiro, /911; enlrl!Vista com Sr. Renato 

Lato"e; enrrevista com Sr. Hamilton de Oliveira. diretor da IRFM. Apesar do número de fontes consultadas, há díniaas, com 

relação a algumas daUJS, que não puderam ser esc/arecid<u. Os qiwdros resultantes do corejamento de pane das fontes citadas. 

feitos por João Carlos Marini, foram fundamentais à reconsm,cão O<[lli apreseruada. 
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Nos bairros aqui estud�dos a empresa e'-tt"ve pre'-ente com um diversificado 

conjunto de fáhricas - oito em 1926, segundo a Agenda Matarazzo, doze antes de 

iniciar-se a Segunda Guerra. 

A empresa tem hoje aí em funcionamento somente duas fábricas, ambas no 

Belenzinho - uma de papel (vinculada à Indústria Matarazzo de Papéis S/A, que acaba 

de entrar com pedido de concordata) e a Matarazzo S/A Produtos Termoplásticos,

estabelecimentos que empregavam respectivamente 628 e 348 pessoas em 19g713 . 

Além dessas duas fábricas, a empresa tem sua sede social no Brás, instalada desde 

1972 num dos prédios da antiga Tecelagem Ítalo-Bra'iileira de Sedas.

Convém esclarecer que não se trata de estudar aqui a IRFM enquanto 

grupo econômico, com ramificações nos setores financeiro, comercial, industrial, de 

transportes, imohiliário. Tamhém não se trata de estudar a atuação da IRFM em 

diversos ramos do setor industrial em vários pontos do território nacional. Trato 

apenas do setor industrial da IRFM no Brás, Moóca e Belenzinho, fazendo 

referências marginais à sua presença na cidade de São Paulo e municípios vizinhos. 

Foi no Brás, à rua Monsenhor Andrade, junto à linha da São Paulo Railway, 

nas proximidades do Largo da Concórdia, que se implantou a primeira fábrica da 

então F.Matarazzo & Cia em São Paulo - o Moinho Matarazzo - solenemente 

inaugurado a 15 de março de 1900. 

Empreendimento financiado pelo London and Brazilian Bank, "a instalação

completa, com os edifícios cmtou a avultada soma de 1.500:000$000" 14. Iniciada a 

construção em janeiro de 1899, foi concluída em fevereiro de 1900. Todo o 

equipamento, da Henri Simon & Cia, de Manchec.ter, foi importado da Inglaterra 

através da Cia Mecânica Importadora. agente do fahric:mte inglês. Engenheiros 

estrangeiros cuidaram da instalação das máquinas, sob a direção do Sr. Henrique 

Schuman, engenheiro chefe da Cia Mecânica Importadora e catedrático da Escola 

Politécnica 15. 

13.Cadastro Industrial - SENAI - 1987. 
14

:cormo Paulistano", 16/3/1900. 1..500:000$000 (hum mil e quinhentos contos de reis). 
15

.Idem. 
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À inauguração estiveram presentes autoridades dos governos estadual � 

municipal, os cônsules da Itália e da Alemanha, autoridades judiciais e policiais, 

catedráticos da Escola Politécnica, representantes de indústrias, de bancos, de toda a 

imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro. A descrição da solenidade pelo "Co"eio

Paulistano" não deixa dúvida sobre a importância do acontecimento para os grupos 

dominantes e sobre o prestígio que entre eles tinha alcançada. o empresário Francisco 

Matarazzo. 

O moinho foi criado num momento desfavorável à importação ( em 

decorrência da política financeira do governo Campos Sales) e de comprometimento 

no fornecimento de farinha de trigo pelos Estados Unidos (em consequência do 

conflito hispano-americano) l6. A farinha de trigo era o produto mais importante no 

movimento da casa comercial instalada na Capital em 1890, com a fundaçã� de 

F.Matarazzo & Cia 17_

As instalações do moinho achavam-se lig�das ªº" trilhos da SPR por um 

desvio particular duplo que possibilitava carregamento e descarregamento no interior 

da própria fábrica 18_ Incluíam duas oficinas, uma completa para consertos, uma para 

produção de sacos, além de almoxarifado 19_ 

As duas oficinas foram embriões de outras fábricas através das quais a 

empresa entrou em outros setores da produção num processo de concentração 

vertical que, segundo José de Souza Martins, a caracterizmr até 193a2°. 

No mesmo terreno do Moinho, F.Matarazzo & Cia beneficiava arroz, num 

edifício de vários andares. Não foi encontrado registro da data de criação, nem 

desativação desse estabelecimento que já existia em 191 121 . Consta na Agenda 

Matarazzo de 1926, com capacidade instalada de 1000 sacas/dia de arroz beneficiado. 

16.cr. MARTINS, J.S .. Conde Ma1arazzo - o empresário e a empresa. 2. ed .. São Paulo. Hucitec. 1976, p.30. 
17 Agenda Matarano - 1926. p. 179. 
18 .Idem, p.179. 
19.cr. BANDEIRA JR., A.F., op.cit., p.98. 
2º.cr. MARTINS, J.S., op. cit., p.43. 
21 JUCESP- doc.1512, sessão de 16/11/1911.
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Como anexo do Moinho, em 1926, cc,nsta também a fabricação de massas 

alimentícias. Em 1938,. transforma-se no Pastifício do Brás produzindo a marca 

Petybon. 

Desmembrada do Moinho, a oficina para fabrico de sacos deu origem, em 

1904, à Tecelagem J\.1ariângela, segunda fáhrica de F.Matnmzw & Cia na cidade de São 

Paulo, localizada muito próxima ao Moinho. Embora próxima à SPR, não se ligava a 

ela diretamente. 

Projetada na Inglaterra, a fábrica começou a ser construída em 1903. Em 

requerimento à autoridade municipal, datado de agosto de 1903, F.Matarazzo & Cia, 

"temendo o tempo das chuvas que se aproxima desejam dar início" à construção, na Rua 

Monsenhor Andrade, "de um edifício para a fundação de uma fábrica de tecidos, cuja 

planta acha-se em viagem da lnglate"a para cá"( ... ). "O edifício em questão, para o qual 

não precisa alinhamento porque vai ser constmído distante da rua, terá interiormente 11 O 

pés de frente por 225 pés de fundo". A autorização é concedida e dois meses depois são 

encaminhadas as plantas para a devida apreciação22_ 

A Mariângela era uma fábrica integrada. Desde o início tinha seções de 

fiação, tecelagem de algodão e cascamifício (produção de fibra para cobertor, 

conforme indicações encontradas). Em 1910 foram acrescentadas as seções de 

tinturaria e estamparia. 

Ao complexo têxtil integrou-se uma fábrica de ·óleo ("Sol Levante") e sabão, 

para aproveitamento do caroço de algodão. Não foi encontrada a data precisa de 

instalação dessa fábrica que consta no Censo de 1907. 

Junto à Mariângela foi também criada, em 1904, a "Oficina Centraf' da 

empresa. Embora contando com pequenas oficinas mecânicas em cada um dos seus 

estabelecimentos para serviços de emergência, a empresa instalou "no recinto da 

grande Fábrica de Tecidos 'Mariângela' uma importante e completa 'oficina mecânica 

central', cujo objetivo principal é o de manter constantemente a boa eficiência de 

produção de todo o grande e variado maquinário empregado nas múltiplas indústrias da 

22 AM., Papéis Avulsos - Obras Particulares - 1903/1904, vol. 18. A referida planta do edifício encontra-se anexada ao processo. 
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Casa, não só atendendo a contínuas reparações, como fahricando peças de recambio, 

muitas vezes complexas e difíceis, cuja importação, por falta de tempo ou por dificuldade 

de aquisição não é aconselhávef'. A oficina tinha várias seções muito bem aparelhadas:

de caldeireiros, forjas, tornearia, ajustagem e de constrnções elétricas. Empregava em 

1926 cerca de 80 operários23 .

O Moinho Matarazzo, a Tecelagem Mnriângr>la, a Fáhrica de ôleo "Sol 

Levante" e a Oficina Central formaram o primeiro núcleo das fábricas Matarazzo no

Brás e em São Paulo. 

Um segundo núcleo fixou-se na Moóca já nos primeiros anos do século. 

Localizado também junto à SPR, na Alameda Taubaté (atual Rua Borges de 

Figueiredo), abrigou em 1906 uma fábrica de fósforos da marca "Sol Levante", que em

1910, mais ou menos, foi vendida para a "Fiat Lux"24. Nesse endereço, Matarazzo

instalou, em 1910, uma refinação de açúcar e em 1915 um moinho de sal. 

Na verdade, as instalações industriais da Matarazzo na Borges de 

Figueiredo não tiveram maior expressão. Aí, a atividade de armazenagem prevaleceu 

sobre a produtiva. Foram encontracbs várias referências ao arma7enamento de 

produtos importados e exportados - automóveis, inflamáveis, sal, açúcar. A 

localização junto à SPR favorecia esse tipo de utilização, a carga e a descarga 

facilitadas por dois entroncamentos com a ferrovia. 

O terceiro núcleo foi o do Belenzinho. Na relação das fábricas que passam a 

compor a S/ A-IRFM em 1911, consta uma ''Estamparia de Tecidos em construção 

nesta capital, freguezia de São José do Belém, â Av. Celso Garcia",num terreno que se

estendia da Celso Garcia até o rio Tietê, fora, portanto, da faixa onde o vínculo com a 

ferrovia podia ser direto25 .

Em outro documento do mesmo ano, a empresa declara ''que em 1 Q. de julho 

findo já estava iniciada a constrUção da nova fáhrica no Bel enzinho, para branquearia, 

Agenda Matarazzo - 1'1..6. p.217 
24

.S/A- lRFM - Relação das Gestões. fls 11. 
25 

.JUCESP - doe. 1512. sessão de 16/11/1911. 
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estamparia, fiação e tecidos, devendo dentro de seis meses estar funcionando · e 

produzindo artigos que ainda não foram fabricados no país"26. 

A Tecelagem Belenzinho nasceu, portanto, como fábrica integrada e, ao que 

tudo indica, para produzir tecidos de qualidade superior ao produzido na Mariângela. 

Localizou-se também no Belenzinho uma amideria, inaugurada em 1914, 

que produzia amido de milho, arroz, mandioca. Além de suprir as necessidades das 

tecelagens, produzia também para consumo doméstico. A produção de amido, por sua 

vez, desdobrou-se em seções, ou mesmo fábricas individualizadas, para produção de 

derivados - glucose, dextrina, álcool, colas. Não foi possível precisar a data de 

instalação dessas novas seções e fábricas. Todas comtam da Agenda Matarazzo de 

1926. 

A instalação, em 1938, da já mencionada fábrica de papel, transferida de 

São Caetano, parece ter completado o núcleo industrial da IRFM no Belenzinho. 

Em 1935 a Matarazzo comprou o conjunto de estabelecimentos da antiga 

Tecelagem Ítalo-Brasileira de Sedas, fundada em 1907 por Crespi e Puglisi, dois 

empresários também de origem italiana que a venderam em 1930- para Guilherme 

Guinle27_ Durante a segunda guerra o nome da fábrica foi alterado para Tecelagem 

Brasileira de Sedas. Era a maior tecelagem de seda natural do Estado, mas não foi a 

pioneira. 

A Tecelagem Ítalo-Brmil<>ira de Sedas ocupava o conjunto de edifícios 

existentes até hoje, situados nas ruas Joli e Sampson, no Brás. É para um desses 

edifícios que foi transferida a sede da IRFM. 

A partir de 1932 a Matara.770 faz-se presente em um outro ponto na Moóca 

- Rua Marcial - ao comprar a Tecelagem Santa Celina. A fábrica tinha sido fundada

por Jorge Street em 1927, como Cia Paulista de Tecidos de Algodão, após seu 

desligamento da CNTJ - Companhia Nacional de Tecidos de Juta28. 

26 
JUCESP - doe. 537, sessão de 13/12/1911. 

27
.S/A - IRFM - Relação das gestões. fls. 2. 

28
.cr. TEIXEIRA, Palmira P., A Fábrica do Sonho - trajetória do industria/ Jorge Street.. R. de Janeiro, Paz e Terra, 1990, p.2 



Scanner

Scanner



175 

Resta mencionar, entre as propriedades da Matarazzo nos bairros aqui 

estudados, urna cocheira situada na Rua Bering (Brás), para a qual não foi 

encontrada nem a data de instalação, nem a de desativação. Está incluída entre os 

bens imóveis de F.Matarazzo & Cia em 1911. Parece que nesse local funcionou urna 

fábrica de licores que nos anos 20 teria sido tran'iferida para o núcleo industrial da 

IRFM na Água Branca. 

Não foi possível saber a área inicial do� terrenos onde se implantaram esses 

núcleos de fáhricas no Brás, Moóca e Belenzinho. Em 1911 a área total era de 92.800 

rn229 . Todos eles tiveram sua área ampliada por sucessivas anexações de parcelas 

compradas posteriormente. Considerando-se todos os imóveis de propriedade da 

IRFM nesses bairros, a área dos terrenos atingia 181.000m2 em 1962 (Quadro 11, 

anexo), o dobro, portanto, da extensão em 1911. 

Para as fábricas localizadas no Brás essa� anexações ocorreram durante as 

três primeiras décadas do século XX. Na Moóca (R. Borges de Figueiredo) e no 

Belenzinho, verificaram-se ampliações da área dos terrenos até meados do século. 

Desde o começo da segunda década deste 'iéculo, ao mesmo tempo em que 

a empresa, reorganizada em 1911 como Soci<-'dade Anônima Indústrias Reunidas 

Fábricas Matarazzo, expandia-se nos bairros do Brás, Moóca e Belenzinho, novas 

fábricas vão ser implantadas em outros bairros de São Pm1lo, em municípios vizinhos 

e em outros pontos do território nacional. 

Considero apenas ali im�Jantações da IRFM na cidade de São Paulo e 

arredores imediatos, para mostrar, em l�nhas gerais, a expansão da empresa para além 

da área de estudo. 

Em 1913 (ou 1915, conforme a fonte), a S/A- IRFM comprou de Pamplona 

& Cia um terreno de 225.000 rn2 e a'i fábricas aí instaladas de sabões, velas, óleos 

diversos, pregos, serraria e caixotaria. Localizada entre as estações do Ipiranga e São 

Caetano do Sul (no atual município de São Caetano do Sul), esta área fica também 

29 
JUCESP - doe. 1512, sessão de 16/11/1911. 
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junto à antiga Estrada de Fe"o Inglesa. Talvez um dos estabelecimentos maiores desse 

núcleo tenha sido a Viscoseda, fábrica de rayon criada em 192430 _ 

Em 1913 foi adquirido um terreno em Ermelino Matarazzo, junto aos 

trilhos da então Central do Brasil, mas só em 1941 foi inaugurada a primeira fábrica 

desse núcleo31.

Em 1919 foi adquirido da Cia Antarctica Paulista um terreno de 100.000m2

na Água Branca. Aí, junto aos trilhos das estradas de ferro Inglesa e Sorocabana 

constituiu-se o principal núcleo de fábricas da IRFM. A ocupação iniciou-se em 1920, 

com a transferência para a Água Branca das fábricas de sabão, velas, óleos, pregos e 

da serraria, antes instaladas em São Caetano. Pouco depois foram para aí transferidas 

também, a refinaria de açúcar da Moóca, a fábri�a de óleo "Sol Levante" anexa à 

Mariângela, além da fábrica de licores da Rua Bering. Em 1926, numa área de 

140.000m2, funcionavam 14 fábricas, um laboratório central, armazéns, o arquivo 

geral e um museu. Para a Água Branca foi também transferida, em 1927, a "Oficina

Central' anexa à Mariângela. Instalou-se em um terreno em frente ao núcleo de 

fábricas. No mesmo ano foi adquirida uma fábrica de louças na Água Branca (Rua 

Aurélia). 

O complexo de fábricas instalado na Água Branca representava a realização 

de uma idéia antiga de Francisco Matarazzo, de organizar "um núcleo fechado que 

abrigasse várias fábricas Matarazzo". O primeiro local cogitado para por em prática 

essa idéia teria sido o terreno da Moóca junto à SPR32 . Mas, com 15.000m2 em 1911 

este terreno parece muito acanhado para tal propó1;itn. 

O ano de 1924 é marcado por alterações importantes na organização da 

empresa. Francisco Matarazzo Jr. assume o cargo de Diretor Gerente33, 

formalizando-se sua posição de sucessor do pai, depois da morte do irmão Ermelino, 

a quem cabia tal posição, por escolha de Francisco Matarazzo. A IRFM passa a ser 

30
.S/A- IRFM - Relação das Gestões, fls. 2 -4; Imóveis de propriedade da S/A- IRFM - Capital e Adjacências, fls. 3 - 4. 

31
.rdem, fls. 2; Idem fls. 3.

32 Mauuarzo - JOOanos, p. 39. 
33 

JUCESP - doe. 5220, sessão de 3/3/1925. 
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propriedade exclusiva de Francisco Matarazzo e seus. descendentes diretos, com o 

desligamento da sociedade dos herdeiros de Andréa Matarazzo, irmão de Francisco e 

seu sócio desde 1890 ou 1891. A fábrica de latas de folhas de flandres, instalada à Rua 

Carneiro Leão (Brás), pelo menos desde 1919, foi então desmembrada da IRFM, 

tendo-se constituído a empresa Pignatari & Matarazzo34, da qual participavam 

Francisco Matarazzo Sobrinho (filho de Andréa Matarazzo) e Julio Pignatari (genro 

de Francisco Matarazzo ). Em 1933 esta empresa transforma-se na Metalúrgica 

lvfatarazzo S/A, com o desligamento de Julio Pignatari35 que funda a Laminação

Nacional de Metais. 

A Metalúrgica Matarazzo atua até hoje no mesmo ramo e tem ainda sua 

maior fábrica à Rua Caetano Pinto. Originou-se da fusão, em 1919, da antiga seção 

metalúrgica da IRFM, à fábrica da Cia Metal Graphica Aliberti, comprada em 1917, 

resultando na ampliação do setor de estamparia de metais36. 

Resta mencionar outras unidades da IRFM em São Paulo e imediações, 

quase todas criada� depois da Segunda Guerra. No Ipiranga, foi criada em 1934, a 

!ME - Indústrias Matarazzo de Energia S/A. No Jaguaré, aos depósitos instalados nos

anos 40, seguiram-se unidades industriais: Lanifício Cariema, de 1948 e Artefatos de 

Papel, de 1950. No Tatuap� - Sítio Piqueri, funcionou uma tecelagem de seda a partir 

de 1951. Em São Bernardo do Campo, em 1946, foi in1st:ilada a TecC'lagem Lídia. 

Considerando-se as implantações industriais anteriores à Segunda Guerra, 

praticamente todas aquelas criadas por Francisco Matarazzo37, menos a Tecelagem

Belenzinho, ficavam junto à ferrovia. Os dois primeiros núcleos de fábricas - Brás (R. 

Monsenhor Andrade) e Moóca (R.Taubaté) - ficavam junto à SPR, o Moinho e as

instalações da Moóca ligando-se à ferrovia por desvios particulares. O mesmo 

acontecia com os núcleos de São Caetano, do Ipiranga e da Água Branca (servido 

34 
JUCESP- doe. 24. 971. ses.são de 29/4/1924. 

35 
JUCESP - doe. 9.034. ses.são de 24/3/1933. 

36
.MARTINS, J.S .• op. cit. p.39. 

37
.Francisco Matar.lZ7.o morreu cm 1937, aos 82 anos. 
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pela SPR e Sorocabana ). O núcleo de Ennelino Matarazzo fica junto à Central do 

Brasil e o do Jaguar é tem ligação com a Sorocabana. 

O que poderia explicar a situação particular do núcleo do Belenzinho que, 

além da tecelagem e unidades a ela integradas, recebeu em 1938 a fábrica de papel 

em funcionamento ainda hoje ? A distância dessas fábricas às vias férreas não é 

grande - uns 3 Km (em linha reta) dos armazéns Ju Pari da SPR e pouco mais de 1 

Km da Estação EngQ São Paulo da Central do Brasil. 

Pode ter influído na escolha desse local a presença de água abundante 

obtida por captação no Rio Tietê ("Galerias Filtrantes do Belenzinlzo"), obra realizada 

pelo governo no final do século passado visando o suprimento da ''parte baixa da 

cidade", conforme mencionado no capítulo I. É provável que, além da !RFM, outras 

fábricas localizadas na extensa área entre a Celso Garcia e o rio Tietê, entre a rua 

Catumbi e o Instituto Disciplinar - Fábrica de Tecidos Maria Zélia, Tecelagem Boyes, 

entre outras - tenham utilizado essa água. 

As duas outras tecelagens compradas pela !RFM na década de 30 - Ítalo

Brasileira de Sedas e Santa Cetina - estavam, como a Tecelagem Belenzinho, fora da 

faixa onde o vinculo com a ferrovia podia ser direto. Ali:1s, a proximidade imediata da 

ferrovia não era regra para a localinção das f:íhricac;; de tecidos de algodão ou seda. 

O mesmo, parece, não acontecia com as fábricas de aniagem. 

Não encontrei nenhuma referência ao meio· de transporte utilizado para 

levar a matéria-prima até as fábricas de tecidos criada,; nos primeiros anos do século e 

sem vinculo direto com a ferrovia. É fácil imaginar o enorme volume de algodão que 

tinha que ser transportado, tendo em vista o porte de algumas destas fábricas -

Mariângela, Tecelagem Belenzinho, Maria Zélia, Boyes, Alpargatas, entre outras. 

O exame da constituição dos diferentes núcleos de fábricas da IRFM em 

São Paulo e suas imediações mostrou o deslocamento de várias unidades da empresa 

para a Água Branca na década de 1920, entre elas algumas nascidas nos três bairros 

aqui estudados: a fábrica de óleo "Sol [(!!•ante", a Oficina Mecânica Central, ambas 

anexas à Marifmgela, a refinação de açúcar da Moóca, a fábrica de licores da rua 
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Bering. Como a década de 20 foi de expansão do setor têxtil paulistano (ver capítulo 

II - 3), o deslocamento das duas unidades anexas à Mariân�ela pnci(" estar relacionado 

à necessidade de espaço para expansão desta f:íhrica. Seja como for, com esse 

deslocamento, reduz-se a diversificação da produção industrial da !RFM nos bairros 

do Brás, Moóca e Belenzinho, em benefício do setor têxtil. O peso deste setor da 

empresa nesses bairros aumenta consideravelmente nos anos 30, com a aquisição, já 

mencionada, de duas grandes tecelagens - a Ítalo-Brasileira de Sedas e a Santa Celina. 

A compra destas duas fábricas ocorre numa outra fase da IRFM, iniciada 

em 1930, em que a atividade industrial já é predominante e a empresa orienta-se para 

a concentração horizontal38. Dela decorre um aumento considerável da participação 

da IRFM no setor têxtil paulista, pela eliminação de empresas concorrentes 

( centralização do capital). 

Todo esse peso do setor têxtil da IRFM concentra-se nos bairros do Brás, 

Moóca e Belenzinho. Apenas a Viscoseda fica fora dessa área (São Caetano). 

Essa fase de expansão da !RFM nos três bairros. antes da Segunda Guerra, 

completa-se com a criação da seção de massas no Moinho Matarazzo, em 1926 (em 

1938 transforrnado em Pastifício do Brás) e com a transferência da fábrica de papel de 

São Caetano para o Belenzinho em 1938. 

Nenhuma das estatísticas consultadas, nenhum dos poucos documentos 

fornecidos pela IRFM, inforrnam sobre o conjunto de fábricas da !RFM na Capital ou 

nos bairros aqui estudados, (por exemplo, quantas pessoas nelas trabalhavam em 

dado momento). Todas as inforrnações desse tipo a que tive acesso são incompletas. 

Utilizo os dados de 1928 e 193339 . Embora incompletos, mostram a importância do 

setor têxtil no conjunto das indústrias da !RFM. 

Em 1928, trabalhavam na Mariângela e na TccclagC'm Be!enzinho, 3.700 dos 

5.704 operários empregados nas 11 fábricas da !RFM (incluídas na estatística) na 

Capital e imediações; nada menos que 65% da mão-de-obra empregada. As duas 

38
.Cf. MARTINS, J.S., op.cit., p.43. 

39
.Estatística Industrial do Estado de São Paulo - 1928 e 1933. Secretaria da Agricultura, Indústria e Commércio do Estado de 

São Paulo. 
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fábricas juntas tinham, em 1927, 96.064 fusos e 3.600 teares e empregavam 3.700 

operários. Isso correspondia a 25% dos fusos existentes nas fábricas de tecidos de 

algodão na Capital, 30% dos teares e 19% dos operários 40.

Em 1933, Mariângeia, Tecelagem Befenzinho e Santa Ceiina juntas 

empregavam 4.335 operários, 62% da mão-de-obra ocupada nas 20 fábricas da IRFM 

(incluídas nas estatísticas) na Capital e imediações. As três fábricas juntas reuniam 

100.500 fusos e 4.079 teares. 

A partir de 1933, há um longo intervalo de tempo para o qual não foram 

encontrados dados sobre as fábricas. Somente em 1965, o ·Cadastro Industrial do 

IBGE dá uma idéia aproximada da situação: A Mariângeia empregava menos de 500 

pessoas; a Tecelagem Belenzinho, mais de 1.000; a Tecelagem Brasileira de Sedas e a 

Santa Ceiina, entre 500 e 999 cada uma. 

Seria resultado de modernização dos equipam�ntos essa redução no 

número de trabalhadores ? 

Não disponho de dados para discutir a modernização dos equipamentos das 

fábricas de tecidos da IRFM. Dentre as poucas informações que pude reunir a 

respeito, ao estudar o na<;cimento da Teares Andrighetti, foi constatado que a 

Mariângela vendia teares obsoletos que, reformados, iam equipar pequenas tecelagens 

"de fundo de quintal'; é de se supor que os teares obsoletos fossem substituídos por 

outros mais modernos. Uma descrição da fábrica em 19l3 informa que entre os 1.100 

teares, 200 eram de tipo "Northrop", que permitia a um só operário vigiar 14 máquinas 

(.). Em 1926, dos 4.000 teares da<; tecelagens.Mariângela e Belenzinho, os automáticos 

(Northrop) eram 224 ( .. ), o mesmo número, praticamente, de 1913. Conforme 

assinalado no capítulo anterior, na década de 1930 não houve modernização dos 

equipamentos em razão da proibição de importação de teares imposta pelo governo 

em decorrência de pressões exercidas pelos grandes industriais têxteis, entre eles o 

próprio Matarazzo. 

40 
Annuário P..statístico de São paulo (Brasil), 1927. vol II. Estatística F..conômica e Financeira - Indústria de Fiação e Tecelagem. 

Typ. do Diário Official. 1930. 
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Stanley Stein refere-se a um relatório das Nações Unida,;, de 1951, ''sobre os 

fatores que influenciavam a produtividade do trabalho na indústria têxtil de algodão em 

cinco países latino-americanos. O relatório apontava como as duas causas fundamentais 

do atraso da indústria a 'estagnação do progresso técnico' na área dos equipamentos e a 

'ausência de progresso das técnicas de administração das empresas'. Com relação à· 

maior indústria têxtil de algodão estudada, a brasileira, em que 95% dos teares e 91% dos 

fusos eram classificados como velhos, os investigadores das Nações Unidas 

recomendavam que era 'mais importante reorganizar a indústria antiga em novas bases 

administrativas do que modernizar o equipamento e as instalações'. Hm1iam observado 

que mesmo em São Paulo, a regiiío onde se concr>ntrm1nm as instalações têxteis mais 

modernas, os empresários não tiravam o 'melhor proveito' de suas máquinas'41. 

Correspondendo a um momento posterior a esse retratado pelo relatório 

das Nações Unidas, o depoimento abaixo de urna tecelã, da Santa Celina, entre 1964 e

1971, na perspectiva das empresas, seria interpretado corno expressão de práticas 

empresariais visando tirar "melhor proveito" de suas máquinas. O que de fato revela. é

aumento da exploração pelo aumento da intensidade do trabalho. 

"Era na (rua) Catarina Braida com Marcial Era tecelagem, 

chamavam ... nem sei, tinha nome de mulher, parece. Em tecelagem de linho, tricolina, 

saco, tinha bastante qualidades de pano ... mas era sempre tecido branco, depois ia para a 

estamparia. 

A fábrica era enorme. Não t<�nho idéia de quantos tearC's tinha. Eu não via o 

fim. Só os meus eram 16. Não tenho idéia de {fljantos trabalhadores; bastante, mas não 

tenho idéia. 

Lá trabalhei 7 anos, com 16 teares automáticos. 

O meu, tinha como um tabuleiro, assim, onde iam as espulas, você viu as 

espulas como são. Então, vai uma atrás da outra, uma atrás da outra. Conforme aquela 

que está trabaiha-.Ydo no tear acaba, aquela lá desce na lançadeira, ... tudo automático: 

41
.STEIN, S. J., op. cit., p.184. 
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quebra um fio para, quebra a trama para. Tinha um reloginho no tear, conforme o 

reloginho ia marcando os pontos, cada tantos pontos, tinha que tirar a peça. E não era eu 

quem enchia os tabuleiros. Tinha a menina que enchia. Eu só passava o fio, tirava a 

peça, emendava a trama quando quebrava. Mas 16 teares, eu não conseguia das 5 à uma 

e meia eu não conseguia ver todos virando. Era difícil, mas dava produção; não ficavam 

virando todos, porque um quebrava o fio, outro quebrava a trama. Não conseguia, era 

difícil estarem todos andando; às vezes 1 O, às vezes 12, mas a gente ia naquele, estava 

vendo que estava parado fazia tempo. 

Eram 8 a.�sim e 8 assim. Trabalhei com ln, <;e'fC' anos. Cansativo. Sempre 

trabalhei das cinco à uma e meia, setC' anos. Isso no Matarazzo.( ... ) 

Mas não me ª"ependi de tC'r trabalhttdo lá. Sabe que eu sonho às vezes com 

essa última tecelagem onde .trabalhei. de vez em quando eu sonho. 

Eu gostava de lá. No começo fiquei apavorada, porque me vi com muitos 

teares. Eu era pequena, gordinha, suava das cinco horas da manhã até à uma e meia da 

tarde. Sua mesmo, porque lá dentro faz calor. Então, eu fiquei apavorada no começo. 

Falei, ai meu Deus ... , eu precisava. Então falei, ai, seja o que Deus quiser. Aí fui indo, 

foram passando os meses, os meses ... Eu pensava ficar uns dois, três anos. Eu falei, ai, eu 

não vou ficar aqui, vou procurar uma outra tecelagem, mas aqui eu não fico, é muito 

tear. Depois eu me acostumá Eu chorei quando sal Fu fiquei com dó. Depois, não ia 

trabalhar mais. Agora, já faz 18 anos que não trabalho". 

Dona Ester já tinha muitos anos de trabalho como tecelã, quando entrou na 

Santa Cetina. Seu primeiro emprego foi no Cotonifício Crespi, em 1943, quando tinha 

somente 14 anos. Sua função era levar espulas para os tecelões. Nos momentos de 

folga, aprendeu a tecer, ensinada pelas próprias tecelãs. Assim, tornou-se também 

uma tecelã. Trabalhou nove anos no Crespi e outros tantos em duas outras tecelagens, 

tocando até quatro teares. Pediu demissão da Santa Cetina por ocasião do seu 

segundo casamento. 
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O depoimento transcrito por Eva Blay42, de uma operária da 'Fecelagem

Belerzzinho, revela que a intensificação do trabalho fói utilizada tamhém nesta fábrica 

da!RFM. 

Dona Genoveva trabalhou durante 34 anos na fábrica. Começou como 

espuladeira e depois tornou-se tecelã. Como declarou, o número de teares que tocava 

foi sendo aumentado com o passar dos anos - tendo começado com dois, nos últimos 

anos cabiam-lhe seis. Não faz menção à mudança no tipo de equipamento. Do 

depoimento ressalta a degradação das condições de trabalho resultante do aumento 

do número de teares por tecelão e o aumento do controle exercido sobre os operários. 

O mais provável é que, das quatro tecelagens da f RFM aqui consideradas, a 

Santa Celina fosse a menos obsoleta, já que tinha sido criada na década de 1920. 

A Mariângela, em 1964 era uma fábrica agonizante. As transformações 

anunciadoras da sua decadência começam depois da Segunda Guerra. Em 1947, parte 

da fábrica é adaptada para fiação e tecelagem de juta. Uma confecção é instalada em 

1954
43.

Em 1964, uma tipografia que funcionava na .Moóca desde 1954, é 

transferida para a Mariângela, onde funcionou até 1969, ano em que foi liquidada. 

Em 1965, uma fábrica de artefatos de papel que, desde 1950, funcionava no 

Jaguaré, foi transferida para aMariângela e aí esteve até 1980 ou 1981. 

Quanto à Mariângela propriamente dita, depois de 68 anos de atividade, 

suas seções - tecelagem, tinturaria e estamparia e cascamifício - pararam de funcionar 

entre 1971 e 1972. 

Em 1980. ou 81 o velho prédio foi vendido para uma empresa do setor 

madeireiro. 

A Tecelagem Santa Celina, foi vendida em 1972 para a São Paulo Alpargatas 

S/A, proprietária atual da fábrica que continua em funcionamento. 

42
.BIA Y, Eva. Vilas operárias, Tese de Livre-Docência. FFLCH-USP - Dcpanamcnto de Ciências Sociais, São Paulo, 1981, 

(mimco), p332-40. 
43

.Esscs dois cstabclccimcntos são transferidos, cm 1965, para Jaguariaíva, no Paraná. onde, até 1964, funcionara um frigorífico 
da/RFM. 
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Coincidentemente ou não. a Tecelagem Belenzinho,como a Mariângela, 

funcionou durante 68 anos. Foi fechada em 1981, quando a IRFM vendeu para o 

grupo CIANE todas as suas fábricas têxteis (os equipamentos). 

A Tecelagem Brasileira de Sedas foi liquidada em 1969. A maior parte dos 

imóveis foi vendida entre 1973 e 198244_ 

Os imóveis da IRFM na Moóca também foram vendidos em 1973. 

Quanto ao Moinho Matarazzo, foi fechado em 1980 ou 1981. O maquinário 

foi vendido para o Moinho Santista e o imóvel, em 1987, foi comprado pelo Grupo 

Comolati. 

Dos imóveis de sua propriedade nos bairros do Brás, Moóca e Belenzinho, a 

IRFM conserva o núcleo do Belenzinho, onde duas fábricas ainda funcionam e o 

prédio onde instalou o escritório central em 1972 ( parte da antiga Tecelagem Ítalo

Brasileira de Sedas). 

Em dez anos (de 1971 a 1981), a IRFM fechou todas ª" fábricas, exceto 

uma, instaladas entre 1900 e 1938 no Brás, Moóca e Belenzinho. De 1973 a 1987, 

vendeu quase todos os imóveis de sua propriedade nos três bairros, cerca de 80.000m2 

de terreno e 77.085m2 de área construída (Quadro 11, anexo). 

Outros núcleos e fábricas isoladas da empresa, na capital e imediações 

foram também desativados. O Lanifício Cariema em 1969; as Indústrias Matarazzo de 

Energia - !ME, em 1971; a tecelagem de sedas do Sítio· Piqueri em 1973; a Fiação 

Lidia em 1981; os núcleos da Água Branca e São Caetano no início dos anos 1980. 

Sem dados suficientes para apreciar o significado das práticas adotadas pela 

empresa, na fase de sua decadência, com relação aos imóveis industriais de sua 

propriedade na capital não pode deixar de ser comentada a diferença de orientação 

constatada para as áreas localizada't nos bairros aqui estudados, em relação ao imóvel 

de São Caetano e sobretudo ao da Água Branca. Enquanto os primeiros têm sido 

A IBEP (editora de livros didáticos) ocupa um dos imóveis. comprado da fRFM. parte em 1973 e parte em 1978. Em 1982. um 

outro edifício foi vendido ao INPS que parece ter instalado aí serviços burocráticos. Uma ou,.a parte do imóvel foi ocupada 

em 1970 por um supermercado da rede Superbom (JRFM). O supermercado funciona até hoje, mas é propriedade de outra 

empresa. 
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sistematicamente vendidos. o interesse da empresa é bem outro se se pensa no 

terreno da Água Branca. Desrespeitando um projeto de preservação do conjunto de 

imóveis que ganhava corpo a partir de proposta do Instituto dos Arquitetos do Brasil -

Seccional São Paulo, a IRFM tratou de demolí-Jo45 . No antigo "Parque Industrial da 

Água Branca", arrasado, a empresa, em associação com a BRASCAN, empresa 

canadense atuando no setor imobiliário, cogita construir um grande centro comercial. 

Também é preciso registrar que a investida da IRFM no setor imobiliário 

não é de agora. O que parece estar acontecendo é uma tentativa da empresa de 

sobreviver ao fim do império industrial por ela criado, jogando com a valorização de 

terrenos de sua propriedade para atrair parceiros com capital visando grandes 

empreendimentos imobiliários (caso da Água Branca, do palacete da Av. Paulista). 

Os dados sobre os ImóvPis de PmpriPrlndr' dn S/A· - Indústrias Reunidas 

F.Matarazzo - Capital e Adjnc�ncias, para o ano de 1962, revelam que a maior parte

dos terrenos não se destinavam às implantações industriais propriamente ditas 

(Quadros 11 e 12, anexos). 

Para 2,5 milhões de metros quadrados destinados à atividade produtiva, a 

empresa possuia 10 milhões em terrenos adquiridos entre 1915 e 1961, com outras 

formas de ocupação. 

Uma extensão de aproximadamente 8 milhões de metros quadrados consta 

como destinada a atividade extrativa de minerais e vegetais. Com exceção de uma 

área não muito extensa no município de São Paulo, as demais ficavam em municípios 

da Grande São Paulo - Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, Guarulhos. 

Os dois· milhões restantes eram áreas de loteamentos, localizadas sobretudo no 

município da Capital, correspondendo, portanto, a atividades da IRFM no setor 

imobiliário, na venda de lotes urbanos. 

Resta mencionar, entre os bens imóveis da IRFM no município de São 

Paulo e arredores, o conjunto de 744 casas residenciais distribuídas entre os diferentes 

45
:Folha de São Paulo", '12/08/86. 



186 

núcleos industriais (Quadro 13, anexo). Trata-se de residências destinadas a moradia 

de trabalhadores da empresa. 

O Moinho não contava com nenhuma dessas casas; 3 pertenciam à

Mariângela, 4 à Tecelagem de Sedas e 174 ao núcleo industrial do Belenzinho.

Fica evidente que as primeiras fáhricas implantadas no Brá� e na Moóca 

por F.Matarazzo & Cia, não "ofereciam" casa aos seus empregados. Aliás, essa prática

foi adotada também pela Tecelagem Ítalo-Brasileira de Sedas, fundada em 1907 e

depois comprada pela Matarazzo, bem como pela Santa Celina. 

Quanto.ao núcleo do Belenzinho, a maioria das casas não foi construída à 

época da instalação da fábrica, o que pode ser inferido do Inquérito às Condições de 

Trabalho em São Paulo, de 1919, onde consta, a respeito da Tecelagem Belenzinho, 

que "as poucas casas da fábrica são alugadas com água e luz, por 44$ mensais"46. Das

174 casas existentes em 1962 no Belenzinho, 79 formavam a chamada "Vila Cerealina". 

No final dos anos 60 as casas foram vendidas aos moradores, em condições 

extremamente vantajosas para a empresa, como revelou Eva Blay: 

"É notável o ª"anjo feito e a concordância do operariado em fazê-lo: um 

indivíduo, com tempo de serviço para se aposentar, concorda em receber 25% do que 

teria direito como indenização e 'devolve' à empresa tal pagamento para contar como 

entrada pela compra da casa. Retoma ao emprego, trabalha 'como novo' e por mais 6

anos fica pagando a casa! Em suma, em troca de uma casa, ele dá uma vida de 

serviço"47.

Para fechar essa tentativa de reconstituição da história da !RFM no Brás,

Moóca e Belenzinho, alguns comentários sobre a mudança da sua sede social para um 

dos antigos edifícios da antiga Tecelagem Ítalo-Brusileira de Sedas. Essa mudança

ocorreu em 1972, após a venda do edifício sede da empresa na Praça do Patriarca e é 

um marco importante da decadência da empresa . 

.Inquérito às Condições de Trabalho cm São paulo. IN: Boletim do Departamento Estadual do Trabalho - ano VUI - � 31 e 32-
1919, p.185-204. 

47
.BlA Y, Eva, op.cit. p.331. 
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Deixar localização tão privilegiada no centro velho da cidade, pelo Brás, 

bairro sem nenhum prestígio é um indicador da ruína do "Império Matarazzo". E, por 

ironia, foi ocupar um imóvel de uma fábrica que sequer foi criada pelo grupo, que a 

comprou já plenamente consolidada. Nenhum dos demais imóveis industriais do 

grupo Matarazzo no Brás. Moóca e Belenzinho (e, quem sabe, na cidade de São 

Paulo) tem a imponência daquele que abrigou a T:_,�efagfm Ítaln-Rrasileira de Sedas. 

Mas não sei até que ponto este aspecto pesou na escolha deste prédio para sediar a 

IRFM. Deve ter pesado mais a sua localização, numa das poucas áreas menos 

deterioradas do bairro. 

Ainda assim, o lugar é mal visto por representante da diretoria para quem o 

bairro do Brás encontra-se hoje muito deteriorado, a proliferação do "comércio de 

trapos" nas imediações, sendo; para ele, um dos sinais de degradação. 

O diretor está se referindo à venda de retalhos provenientes das confecções 

(setor industrial dominante no Brás hoje), em lojas de aspecto improvisado. Este 

comércio estaria, segundo o entrevistado, em poder de nordestinos que .tiveram 

alguma ascensão econômica e puderam estabelecer-se por conta própria. 

O que deve incomodar mais deve ser justamente essa vizinhança como os 

nordestinos, na fala da maioria dos entrevistados, vistos como responsáveis pela 

degradação do Brás, Moóca e Belenzinho. No século passado os imigrantes 

estrangeiros; hoje os nordestinos. 

O Cotonificio Crespi 

"Nesta ma aqui, nós eramas que nem uma procissão para o Crespi. Naquele 

tempo, de manhã, era que nem uma procissão, era todo mundo no Crespi, ... ou na Clark, 

fábrica de calçados, mas era que nem uma procissão". (Dona Ester, moradora da Rua 

Campineiros, na Moóca, desde seu nascimento. Foi tecelã no Cotonifício Crespi, onde 

trabalhou de 1943 a 1952). 
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"Metade do cortiço sae para a Fáhrica" 

A fumaceira se desmancha enegrecendo a rua toda, o bai"o todo. 

O casarão de tijolo, com grades nas janelas. O apito escapa da -chaminé 

gigante, libertando uma humanidade inteira que se escoa para as ruas da miséria. 

Um pedaço da Fábrica regressa ao cortiço'� 

("Parque Industrial'; romance de Patricia Galvão sob o pseudônimo de Mara 

Lobo, 1933) 

O Cotonifício Rodolfo Crespi S/A, na Moóca, foi durante a primeira metade 

do século XX uma das maiores fábricas de tecidos de São Paulo e do Brasil. Nasceu 

em 1897, como Regoli, Crespi & Cia, fundada por c..lois imigrantes italianos com 

atuação no ramo de tecidos - Regoli era comerciante de tecidos; Rodolfo Crespi 

chegou ao Brasil em 1893, como vendedor da empresa milanesa de tecidos E.

Dell'Acqua, que, aliás, achava-se estabelecida na cidade de São Roque, desde 1891, 

com urna fábrica de tecidos de algodão. Rodolfo Crespi casou-se com a filha de 

Regoli. A associação com o sogro na fundação de uma "oficina para tecidos a mão", é 

de 1897, Rodolfo tendo deixado a Dell' Acqua na ocasi�o. Em 1906, Regoli retorna à 

Itália, tendo vendido ao genro sua parte na sociedade que passa a denominar-se 

Rodolfo Crespi & Cia48 . O ano de 1909 é o de sua transformação em Sociedade

Anônima - Cotonificio Rodolfo Crespi, soh a presidência de Rodolfo Crespi e tendo 

como diretor secretário Giuseppe Crespi, irmão de Rodolfo, com participação na 

sociedade 49.

Em 1928, o Cotonificio Crespi era a primeira ou segunda maior fábrica de 

tecidos de algodão do Estado de São Paulo, disputando com a Votorantim, de 

48
.DFAN, Warrcn, op.cit., p. 68-9; r.,ANDEIRA JR, AF., op.cit., p.9 e 15. AM. Obras Panicularcs - Papéis Awlsos, 1897, vol.21, 

p.172. 
49 

JUCESP - doc.1057, sessão de 30/3/1909. 
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Sorocaba. Incluindo a seção de lã, empregava 3.323 oper:írios, tinha 54.000 fusos e 

1240 teares50 _

A fábrica fechou em 1963 ou 1964, o maquinário tendo sido vendido para 

saldar as dívidas da empresa. 

Os edifícios da fábrica ocupam hoje uma área de cerca de 43.000m2 no 

coração do bairro da Moóca. Pertencem aos herdeiros de Raul Crespi, filho do 

fundador Rodolfo Crespi, que se tornou proprietário da fábrica em 1954 depois de 

comprar a parte dos irmãos51.

Desde o fechamento da fábrica os imóveis passaram a ser alugados, para 

indústrias, empresas de prestação de serviço<;, e por certo tempo uma instituição de 

ensino superior. 

Certamente, não basta constatar o desaparecimento da fábrica, ou a 

utilização dada depois disso aos velhos edifícios. Seria preciso explicar porque esta e 

outras.fábricas contemporâneas a ela fecharam, porque grandes empresas da primeira 

fase da industrialização foram eliminadas, ou se debatem tentando sobreviver em 

outro setor da economia, em geral o imobiliário. 

Não acredito que os dados reunidos sobre as fábricas e/ou empresas 

pesquisadas permitam análises conclusivas. Talvez sugiram algumas hipóteses para 

futura investigação . 

... "querendo os Srs. Regoli CrPspi e Cia consmtir na Rua em continuação da 

Rua do Hyppodromo e que liga com a ma da M ooca, uma offlcina pam tecidos a mão, 

como da planta que vai junta em dupUmtn. requer a essa Ema lntendencia, licença e 

alinhamento para dita constnu;ão. São Paulo, 22/7/1897'52_ 

5º.Estatística Industrial do Estado de São Paulo - 1928. op.cit. 
51.cr. entrevista com Senhor Fernando Crcspi, realizada a 27/2/1989. 
52 AM. Obras Particulares - Papéis Avulsos, 1897 - vol.21, p.172. 
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No verso do requerimento foi dado o seguinte despacho, com data de 3/8: 

''Este alinhamento deve ser dado rom instrumento, e ·comn nâo tenho pessoal, devolvo 

para que providencieis". 

Em um segundo documento datado de 19 /8, Regoli Crespi e Cia fornece 

algumas medidas do terreno e do armazém que será edificado e submete à 

Intendência o procedimento para definir o alinhamento. No despacho, a 

recomendação para que se defira por estar de acordo com o padrão municipal. 

O futuro Cotonifício Crespi nasce, ai:;sim, como uma oficina equipada com 

teares manuais. Instala-se na Moóca, num local onde sequer havia arruamento. Pelo 

despacho da Intendência ao primeiro requerimento, pelo conteúdo do segundo 

requerimento depreende-se que a Intendência, sem pessoal para exercer uma de suas 

funções, delega à própria empr.esa fazer o alinhamento que vai definir, inclusive, o 

traçado das atuais ruas Taquari e dos Trilhos, naquele momento ruas sem nome, no 

local onde funcionou a fábrica durante toda sua existência. 

Em 1901, a oficina tinha dado lugar a uma fábrica onde trabalhavam em 

torno de 300 operários. Num edifício de 2.000m2 produziam-se tecidos de algodão, lã 

e meia, em 100 teares movidos a eletricidade, 40 manuais e 16 máquinas para o 

fabrico de meias, das quais 10 eram manuais. A mecanização estendia-se a outras 

fases do processo de produção: máquinas urdideiras, para engomar o fio, para 

carretéis e espulas, assim como máquinas utilizadas no acabamento dos tecidos. Em 

1901 o Cotonifício Crespi era uma das três maiores fábricas de tecidos de algodão da 

Capital. 

A fábrica não nasceu integrada. Data de 1911 a primeira referência 

encontrada à seção de fiação, que deve certamente ter sido instalada antes dessa 

data53 _ 

A fábrica continuou crescendo, mantencto-se sempre entre as maiores do 

Estado. Não é o caso de estender as considerações a propósito da expansão desta 

.Numa área de 26.000m2 tinha, em 1911, além das seções de fiação e tecelagem, tinturaria, malharia. aproveitamento e oficina 

de preparação (Cf. Inquérito às Condif;ões de Trabalho na Indústria Têxtil do Estado de São Paulo, op.cit.). 
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empresa em particular. Entendo como suficientes as comic!erações mais gerais 

relativas ao crescimento do setor têxtil em São Paulo até os anos 30 presentes no 

capítulo II deste trabalho. 

O propósito aqui perseguido é outro. Procuro primeiro reunir alguns dados 

sobre a empresa que possam esclarecer sua decadência para, posteriormente, situá-la 

no quadro mais amplo do processo de industrialização depois da Segunda Guerra, 

especialmente a partir de meados da década de 50. 

Na transformação, em 1909, de Rodolfo Crespi & Cia em Sociedade 

Anônima - Cotonificio Rodolfo Crespi, a empresa passa a contar com um certo número 

de acionistas. Na única relação de acionistas de que disponho, referente a 1911, não 

há nenhuma indicação do número de ações que cada um possuía. E<;ta lista inclui 

nomes ligados a outras indústrias paulistanas54.

Rodolfo Crespi tinha ainda participação na Manufatura de Chapéus Ítalo 

Brasileira55 . 

Rodolfo Crespi reunia a maioria das ações no Cotonifício que presidiu até 

1939, ano de sua morte. 

Mas, a partir de 1919, Fábio da Silva Prado, genro de Rodolfo Crespi e 

membro de tradicional família de São Paulo, passa a compor a diretoria da 

empresa56. A partir desta data deixa de constar nos documentos o nome de Giuseppe

Crespi. 

Segundo os documentos disponíveis na JUC'ESP, data de 1933 a entrada dos 

dois filhos de Rodolfo Crespi na gestão da companhia, composta agora por quatro 

Acionistas presentes ou representados por seus procuradores em i\sscmrléia Geral Extraordinária da empresa: Falchi 

(Menotti. Emídio. Panfili. Bernardino) e Puglisi Carbone. Para os demais. nenhuma associação pude fazer com outros 

empreendimentos industriais - Sytvio Campos e Mathilde MataT377.o de Campos (viúva de Carlos de Campos): Giuscppe e 

Ermenegildo Crespi (o primeiro. pelo menos. era irmão de Rodolfo Crespi e seu sócio no Cotonifkio antes da sua 

transformação em S/i\); Giuseppe Calderoli: Raimundo Lenci: i\ntonio Rondino: i\ntonio de Camilis: R.I. Caldiola. além 

da Companhia Puglisi (JUCESP - doe. 1349, sessão de 4/3/1911)-

55 .Esta fábrica nasceu em 1906, sob a firma Nabhan & De Domenico e em 1908 foi transformada em sociedade anônima. dirigida 

primeiro por Nicola Puglisi Carbone e Menotti Falchi e depois por estes dois. mais Rodolfo Crespi e Vittorio Monzini. Em 

1912 esta empresa aderiu à Cooperativa das Fábricas de Chapéus. do que resultou a redução da sua diretoria a dois 

membros (Nirola Puglisi Carbone e Ernesto José Nogueira) - Impressões do Brasil no século XX, Reginald Uoyd. Londres, 

R. de Janeiro, 1913, p. 6&S e 689. 
56 JUCESP -Cf. doe 3.306, �o de 16/4/1919.
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membros - Rodolfo Crespi na presidência e como diretores, Fáhio da Silva Prado, 

Adriano e Raul Crespi57. 

Com a morte de Rodolfo Crespi, Fáhio da Silva Prado assumiu a 

Presidência e a diretoria foi ampliada. com a participação, além dos já citados, de 

pessoas que, pelo sobrenome, deviam ser estranhas à família58. 

O início da gestão de Fábio Prado é marcado por reorganização 

administrativa da empresa. Além da ampliação da diretoria, é criado em 1940 o 

Conselho Administrativo, com 12 membros (incluídos º" diretores administrativos). 

Os membros desse conselho deveriam ser escolhidos conforme as diferentes 

especialidades reclamadas pela natureza da ativiJade ill(Ju.,trial. Alguns dele-; saíram 

do quadro de funcionários. Outros eram expoentes do mundo dos negócios59_ Pela 

profissionalização da gestão a empresa procura superar os limites da administração 

centralizada nos membros da família. 

Grande transformação na empresa vai acontecer em 1954, quando Raul 

Crespi ao comprar as partes de Fábio da Silva Prado e Adriano Crespi, torna-se sócio 

majoritário (62% ds ações), junto com Marina Crespi (viúva de Rodolfo Crespi) que 

participa com os restantes 28%. Esta assume a Presidência e Raul Crespi torna-se 

Diretor Superintendente, passando a gerir a empresa com mais três diretores (um 

como supervisor técnico da produção; um outro com a função de chefe do 

departamento de pessoal, leis trahalhistas e sociais e finalml:'nte um como chefe dos 

serviços de contadoria e correlato-;). Nenhuma referência é feita ao Conselho 

Administrativo que parece extinto60_ 

Segundo depoimento de descendentes de Raul Crespi, o ano de 1954 marca 

também o início da crise da empresa. Descapitalinda em decorrência da compra 

efetuada, enfrentando problemas trabalhistas e aqueles decorrentes de uma inflação 

em alta, o Cotonifício pediu concordata no início da década de 19606 1. 

57 
JUCESP -Cf. doe. 9.169. sessão de 16/5/1933. 

58 
JUCESP -Cf. doe. 13.010. sessão de 28/4/1939. 

59 
JUCESP -Cf. doe. 14.018, sessão de 9/7/1940. doc. 14.700. sessão de 18/4/1941. 

60 
JUCESP -Cf. doe. 86.228, sessão de 1/6/1954. 

61
.•Fo/ha de São Paulo". 13/3/1988 (Succs.c;ão inquieta os impérios familiares). 
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A consulta aos documentos reunidos na nJCESP permitiu situar o início da 

crise do Cotonifício em meados dos anos 50. Os relatórios registram a suspensão da 

distribuição de dividendos. Ao mesmo tempo é aprovada viagem de estudos do 

diretor de produção à Europa, ''no interesse da emprC'.'W, a fim dP int<?imr-w• 'in loco' dos 

melhoramentos havidos ultimamente no campo da i"t1rl11c:trin têxtil ( ... )"62. 

Nos anos seguintes, os relatórios in<;Í<:tem no aprofundamento da "crise 

econômico-financeira ( ... ) sofrida pela indústria e pelo comércio em geral, o mais 

agu,damente pela indústria têxtiI". No entender do pre,;;idente, "não se vislumhram, para 

o futuro imediato, perspectivas encorajadoras ao setor industrial têxtil, desamparado que

anda de assistência creditícia adequada, por parte dos bancos particulares, e não

lembrado, com providências bastantes e medidas de amplo alcance, nos programas de

ação das nossas autoridades govemamentais"63.

Em 1962 há uma ligeira retomada nos negócios que justifica a decisão de 

distribuir os lucros tomando-se entretanto, a precaução de fazer o pagamento em 

parcelas64.

O pedido de concordata veio cm seguida. iui;;tificado pela empresa nos 

seguintes termos: 

"( ... ) a empresa, a de{ipeito de ma sólida \·itum;ão econômica. da existência de 

recursos em Carteira, hem como da disposição dos diretores, vinha sofrendo desequillbrio 

financeiro provocado pela crise que se estende por todo o território nacional, 

especialmente em razão da notória retração do crédito bancário, agravada de modo 

profundo nos últimos meses, como resultado da política financeira posta em prática no 

pais". Esse desequilíbrio financeiro, "geralmente atrihuível à responsabilidade dos 

administradores das empresas ( ... ) pos.m� no cam desta sociedade, a singu,lar 

característica de resultar de fatores externos, completamente alheios à sua 

administração "65. 

62 
JUCESP -Cf. doe. 121.276. sessão de 22/6/1957.

63 
JUCESP -<loe.134.207. sessão de 28/6/1958: doe. 161.100. sessão d(' 1'7/6/60. 

64 
JUCfüP ...Cf. doe. 206.<nl. sessão de 6/7/1%2. 

65 
JUCESP -doe. 2.16.315. ses.são de 5/9/1963. 
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O desfecho é conhecido. A f:íbrica foi fechada em seguida, o maquinário 

vendido e todos os trabalhadores perderam o emprc;_;;). 

Sob o formalismo da linguagem está a ir.tenç5o clara de eximir de 

responsabilidade a diretoria da empresa. Além disso, ou talvez por isso, faltam 

informações que permitam averiguar, no níve-l da própria empresa, as razões do seu 

desaparecimento. Os herdeiros que se dispõem a ajudar desconhecem a história. Os 

arquivos da empresa são inacessíveis ao pesquisador ( com exceção de documentos 

relativos à propriedade dos imóveis da antiga fábrica). 

Uma hipótese para explicar a decadência do Cotonifício, assim como de 

outras fábricas de tecidos nascidas na primeira fase da indmtrialização é a 

obsolescência do equipamento, junto com a resiqência à inovação nas formas de 

gestão do empreendimento, no quadro de profundas transformações na economia e 

na sociedade brasileiras passada a Segunda Guerrn M11nrlbl. No tópico seguinte essa 

questão será retomada. 

A consulta aos documentos sobre o C'otonifício Crespi arquivados na 

JUCESP revelou que a empresa continuou existindo depois do fechamento da fábrica. 

Em 1965, dois anos após o pedido de concordata, "um avim auspicioso" é 

transmitido por seu presidente aos acionistas: "em vim,de da sociedade ter conseguido 

meios e contar com possibilidades para solver seus compromissos pendentes em 30/4/63, 

data em que impetrou em juizo o pedido de concordata preventiva, deliberou a Diretoria 

requerer a desistência daquele favor legal, tendo sido homolagada a desistência por 

sentença de 8/3/65"66.

A fábrica desaparece. A empresa n:1o. Conservou os imóveis que possuía -

pelo menos todos os da fábrica e m·ais 17 comerciais(-+ préJios na Rua 25 de Março 

comprados por Raul Crespi e destinados à locação e 13 r.a Rua da Moóca). 

Em seguida ao fechamento, os edifícios da fábrica pasc;;aram a ser alugados. 

Em 1969, o objeto social da empresa se alterou: sem eliminar a produção e 

venda de fios e tecidos, acrescenta-se a administração, sob qualquer forma, de bens 

66 
JUCESP --0oc. 290.380, �o de '22./6/65. 
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móveis ou imóveis e a participaç:lo, soh qualquer forma, em empreendimentos 

comerciais, industriais e agro-pecuários67 Pelo menos até 1977, última data para a

qual foi encontrada descrição do objeto social do Cotrmifício Rodolfo Crespi S/A, 

consta a produção e o comércio de fios e tecidos entre os seus fins68_

Foi frustrada a busca feita em jornais da época sobre as repercussões do 

fechamento do Cotonifício. Os entrevistados, moradores da Moóca e com algum tipo 

de vínculo com a fábrica fizeram observações cujo teor mostra que trabalhadores 

foram lesados. 

Um dos entrevistados, ressaltou que a empresa pagou a todos os 

empregados, "pagou tudo muito dirr'itinho ... rnnforme ia rPcr'hendo, ia pngando ... nem 

tudo ... vamos supor, tinha cem pra receber, vai recC'h �r -e111 ? .. .ín rffp/wr cinquenta. .. uma 

idéia, né ... bom, ninguém pode ter queixa de nada. Pagou tudo. tudo, tnstão por tostão. Aí, 

foi quando eles alugaram e endireitaram a vida novamPntC', né". 

Segundo um outro depoimento, os trabalhadores antigos teriam sido 

indenizados, enquanto outros teriam aberto processo contra a empresa julgando-se 

prejudicados. 

De qualquer modo, os acordos feitos com os credores e os trabalhadores 

foram de molde a permitir à empresa conservar a propriedade sobre os imóveis da 

fábrica, além de outros, embora pane dos imóveis tenha sido vendida na ocasião. 

Da entrevista feita em 1989 com um dos herdeiros resultaram algumas 

informações sobre a situação anial dos imóveis. 

A propriedade encontra-se dividida entre os filhos de Raul Crespi, último 

proprietário da fábrica. Cada uma das partes & administrada por empresas diferentes, 

entre elas o Cotonifício Rodolfo Crec;pi S/A. 

Somente na parte administrada pelo entrevistado. correspondendo a cerca 

de 1/3 do imóvel, há 16 empresas locatárias. algumas industriais, outras comerciais e 

de prestação de serviços. Na ocasião da entrevista, cerca de 20.000m2 dos cerca de

67 
JUCESP -Cf. doe. 420.945. sessão de 9/12/69. 

68 JUCESP-Cf. doe. 699.128. sessão de 'l.2/12/1977.
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30.000 disponíveis para locação estavam ocupados. A maior p�rte da área que estava 

ociosa (não alugada) correspondia à parte de um dos prédios recentemente 

incendiada ( a mesma que até cinco ou seis anos atrás foi ocupada por urna faculdade. 

Comparando a herança a "um elefante branco", comentou as condições 

precárias dos prédios a exigir investimentos, principalmente por razões de segurança. 

As duas empresas por ele dirigidas, que se ocupam da administração dos 

imóveis herdados (fábrica e outros) têm projeto de se ampliar investindo em imóveis, 

seja comprando imóveis para alugar (apartamentos, casas), seja alugando ou 

comprando terrenos para instalação de estacion·1t,.,Pnto rara veículos (negócio que 

requer pequeno investimento e garante alto retorno). 

Esse projeto visa "lihertar" as duas ernpre,;;as do "quarteirão" ( entenda-se, 

dos edifícios da velha fábrica, o "elefante hranco"). Em outras palavras, a intenção é 

"libertar-se" da herança expandindo-se no setor imobiliário que garante lucro elevado. 

A base para essa expansão é a renda advinda da propriedade do "quarteirão". 

Mas a nostalgia ou o orgulho pelo prestígio e poder conquistados pelo 

criador de um império- industrial suscitam outros projetos mais ambiciosos. Por 

exemplo, a tentativa de entrar no setor industrial associando-se a uma indústria de 

plásticos; experiência efêmera, abandonada porque exigia muito investimento. Ou, 

como um "projeto para o futuro", o de construção de um shopping center nos terrenos 

da fábrica, o que implicaria associação com empresa desse ramo que entraria com o 

capital, além da concordância de outros herdeiros, propriet:'lrios como ele do mesmo 

"quarteirão". 

Os negócios irnohiliários não foram estranhos ao Cotonifício Crespi no 

passado. Entre 1909 e 1912, a empresa vendeu diversos lotes pequenos de terrenos 

nas imediações da fábrica. Outros lotes foram vendidos na mesma época por Rodolfo 

Crespi e sua mulher, nas ruas da Moóca e Dona Marina, não longe da fábrica 

(Quadro 14, anexo). 
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Entre 1900 e 1908 Regoli Crespi e Cia e depois Rodolfo Crespi e Cia 

compraram 49.860m2 de terrenos nas atuais ruas Taquari, Javari e dos Trilhos, no 

bairro da Moóca, onde foi construída a fáhrica69_

Provavelmente uma parte desses terrenos, loteada, foi vendida pela 

empresa. Consta das escrituras com datas entre 1909 e 1912, um total de 28 lotes 

pequenos - entre 100 e 300m2- somando 6.090m2. Q<; compraciores eram todos de 

origem italiana, como se pode constatar pelos nomes (Quadro 14, anexo). Outros 15 

lotes pequenos foram vendidos na mesma época por Rodolfo Crespi e sua mulher, nas 

ruas da Moóca e Dona Marina. Es<;es terrenos somav:im 7.500m2. 

A empresa, ao mesmo tempo que vendia lotes de terrenos nas imediações 

da fábrica, construía ca<;as que "alugava aos seus operárias pelos preços co"entes". A 

informação consta do inquérito às Condições de trabalho na indústria têxtil do Estado 

de São Paulo, de 1911, que registra a existência de 60 casas nessas condições de 

propriedade do Cotonifício que planejava construir mais 100. Mas as casas 

destinavam-se a uma parcela muito pequena dos operários cujo número alcançava 

1.300 naquela data. 

Sr. Angelo, empregado do Cotonifício de<;de 1937, depois de uns quatro ou 

cinco anos como eletricista, foi morar em uma dc1c. r�<;rt<; da empresa nas imediações 

da fábrica, "em troca do serviço que eu rrr>stm•n à nnite ... e ans domingos ... quer dizer que 

eu trabalhei para eles vinte e dois anos alí...nunca saía de casa. .. entrm1a noite, dia. .. Eu 

morei ali vinte e dois anos ... não pagm,a aluguel...que era plantão, viu ... eu trabalhava de 

turma, das quatro e meia, cinco da manhã, até uma hora. .. depois, ainda ía fazer algum 

As datas referem-se às escrituras de compra dos terrenos que não correspondem, necessariamente, às datas em que as compras 

foram efetuadas. A fábrica começou a ser construída em 1897 e as cópias das ditas escrituras, cedidas por um dos herdeiros 

do cotonifício. formam. segundo ele. a coleção completa das escrituras de compra dos terrenos da fábrica. 

Os terrenos comprados pcnenciam a herdeiros do Barão de i\rary (não sei se família Pranco. l.acerda ou.Camargo, aparecendo 

os três sobrenomes; Lacerda Franco era uma família da elite de São Paulo, o nome aparecendo ligado à Cia Mecânica 

Imponadora e ao Banco União). Dos 9 terrenos comprados. 8 o foram diretamente dos referidos herdeiros. Um foi 

adquirido de um casal que o havia comprado diretamente dos herdeiros do dito harão (Ouadro 15. anexo). 

Os dois primeiros terrenos. com escrituras de 1900, tinham juntos 5.700m2. Outros cinco têm escrituras de 1902, 1906 e 1907 

(24.700m2). Os dois últimos. com escrituras de 1908, somavam 19.460m2. Nenhuma informacão foi encontrada sobre o 

modo de ocupação desses terrenos. mas os citados requerimentos da empresa pedindo à lntendencia autori1.ac;ão para 

construir, mostram que, em 1897 a área ainda não tinha sido arruada. c,i�lindo apenas a rua da Mnóca. 
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servicinho (bico), prá cá, prá lá; agora, na outra semana eu entrava à uma, saía às nove 

e meia, dez horas da noite, porque não ficava sen1fr;o pâra os da outra turma ... " 

Em troca da casá. durante 22 anos, a vida de Sr. Angelo submeteu-se ao 

ritmo da produção, inclusive seu sono era regulado em funcão da� panes elétricas na 

fábrica. Sr. Angelo ''gostava de andar prá cá. prá !á ... gastm 1n de pescar, na Bilings, por 

at'. Às pescarias ia com quatro, cinco pessoas, companheiros de trabalho. Não disse 

com que frequência se dedicava a esse passatempo, nem como o conciliava com o 

plantão que lhe cabia como eletricista morando numa casa da empresa 

Indagado se muitos trabalhadores moravam como êle, em casa da empresa, 

Sr. Angelo apressou-se em esclarecer que na casa que lhe cabia viviam só ele e sua 

família, em outras palavras, que não se tratava de um cortiço. Com sua resposta 

revela corno eram estigmatizados os habitantes dos cortiços, forma de moradia da 

maioria dos trabalhadores, segundo seu depoimento: 

·: .. naquele tempo era tudo cortiço, vai ... tudo ... moravam dez, doze

faml1ias ... mesmo aqui na ma Jm1nri. 

Moravam aqui na redondc>za, tudo nq11i na redondeza. Alguns moravam na 

Vila Prudente que, antigamente, não f'ra nada. né; agora aumentou cem por cento. 

Alguns ... lemhro que tinham dois ônihus só, dois ônibus muito velhos, ... outros vinham a 

pé. 

Moravam em cortiço porque não tinham onde morar ... é que nem agora, a 

senhora vê quanta favela? Estão fazendo favela por que? Por que não têm onde morar. 

Então, são obrigados a construir aquela casinha de tábua e ficar lá. .. mas antigamente 

não era casinha de táhua. .. era cortiço ... mas era tudo feito de tijolo ... feito uma vila, 

vai. .. feito uma vila; cada um tinha a sua cozinha. .. banheiro era tudo junto ... o tanque de 

lavar era tudo junto ... cada um esperm•a a vez para fm1ar". 

As duas empresas aqui analisadas alu;:: 0:�m ou forneciam casa a uma 

parcela muito reduzida dos seus trabalhadores. O depoimento do Sr. Angelo deixa 

entrever que eram categorias hem particulares as que receh;�m casa. Os estudos 

sobre vilas operárias de empresas mostram que o aluguel das ca,;a,; ficàva, muitas 
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vezes, condicionado ao engajamento obrigatório de mais de um membro da família à 

empresa. 

Por outro lado, o aluguel de moradia a preços de mercado e a atuação 

dessas empresas no mercado imobiliário promovendo loteamentos populares revelam, 

segundo Nabil Bonduki, o empresário industrial como "um investidor em potencial na 

construção de moradias em série, pois a limitação do mercado consumidor impedia uma 

contínua aplicação de seus excedentes na própria indústria. Esta característica do grau de 

acumulação da empresa industrial deste período possibilitava a constmção das vilas 

operárias por industriais, mas também mostra que não necessariamente estes tinham 

qualquer preocupação em oferecer hahitação a seus operários em conjuntos física e 

estruturalmente ligados à fábrica, a custos reduzidos. Muitas vezes eles agiam exatamente 

como qualqt.1<'r investidor neste ramo de nC'gócio. comtmindo em qualquer área da cidade 

e alugando as moradias a preços co"entes"70. 

10
.BONDUKI. Nabil G., Origens do problema da habitac;ão popular cm São Paulo - primeiros estudos. IN: F.spai;o e Debates, 

Ano 2 (5): 81-111. mar-jun/1982. p.102, 103. 
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2. O DECLÍNIO DA INDÚSTRIA TRADICIONAL

Os casos que acabam de ser examinados de desaparecimento de fábricas 

amigas (Moinho Matarazzo, Tecelagem MariângC'la, Tecelagem Belenzinho, Tecelagem 

Brasileira de Sedas, entre outras unidades produtivas da f RFM; o Cotonifício Crespi) 

ou de sua compra por outras empresas (Santa Celina), revelam um dos processos 

subjacentes ao recuo da indústria nos três bairros - a concorrência entre capitalistas. 

Mas a redução da atividade industrial no Brás, Moóca e Belenzinho se deve 

também à transferência, para outros lugares, de estabelecimentos industriais de 

empresas em expansão. Nesse caso. é mais difícil apreender o processo ou processos 

subjacentes que levam à transferência. 

É ilustrativo deste último proc('<;<;O, o C�'-n d� fnrfrí -:tria de Máquinas Texteis 

Ribeiro S/A que, depois de ocupar quatro endereços Jiferentes nos bairros aqui 

estudados (dois no Brás e dois no Belenzinho) iniciou sua tramferência gradativa para 

o vizinho município de Guarulhos, envolvendo primeiro unidades produtivas e

devendo culminar com a transferência dos setores administrativos da empresa. 

As três primeiras mudanças de endereço mencionadas relacionam-se à 

expansão da empresa. Já a transferência para Guarulhos relaciona-se com as 

desapropriações sofridas pelo imóvel da fábrica, em 1966 e 1977, a primeira para 

abertura da Radial Leste, a segunda para a construção do metrô. Portanto, a mudança 

da fábrica é parte de um processo mais amplo de reacomodação das atividades 

industriais na região metropolitana. 

Aparentemente, a indústria se "submete" a uma impo-;ição ditada por 

transformações na cidade. Mas a desapropriação, com a con'-eqiiente transferência 

para Guarulhos resulta, de fato, numa ampliação e modernização da fábrica, os 

termos da desapropriação não tendo sido lesivos à empresa. 

Isso é o que se depreende de declarações da empresa numa assembléia 

extraordinária realizada a 17/1/1966 para aumento do capital "pela incorporação ao 

patrimômio da sociedade de um te"eno de 25.124,00m2, situado à Via Monteiro Lobato, 
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nQ 2.201 - 2.271, em Guantllzos, de propriedade awal de Joaquim Jorge Rib<>iro e onde

seria projetada a construção de uma nova fábrica, com todos os requisito'> neceçsários a

uma indústria moderna. Tal providfncia toma-se necessária tendo em vista os efeitos e

consequências da desapropriação movida pela Prc>feitura do Município de São Paulo,

contra a sociedade, visando a posse de parte do imóvel onde encontra-se atualmente

instalada a indústria. O. imóvel abrangido pela desapropriação, co"esponde a mais ou

menos 1/4 do total existente atualmente e limitará bastante a futura expansão pretendida

pela sociedade. Tendo conseguido levar a bom termo, um acordo amigável com a PMSP,

terá esta sociedade prazo até o dia 28/2/66 para entrC'gar a faira de te"eno pretendida

pela prefeitura. Com o dinheiro a sC'r recebido ( ... ), pretC'nde a DirC'tnria, deduzidas as

despesas iniciais, seja o saldo aplicado em constntçi5Ps dC' rC'manPjammto das instalações

remanescentes; na construção da nnva fachada dC' frPntC' para a Avenida a ser

construída; no prédio onde será instalada toda a Admini'>tração da SociC'dade; e em parte

da constnu;ão da nova f áhrica ora planejada. Entrc>tanto, toma-se necessário que a firma

venha a ser proprietária de um te"eno para continuar eYpandindo suas instalações, pois a

atual área remanescente não lhe permite maiç expansão. Na nova fábrica, seriam

montados todos os tipos de teares automáticos, ficando a Fábrica atuai com a fundição;

Fabricação e mo1:tagem dos teares tipo antigo e não automáticos; Fabricação de peças e

acessórios; e a Adm. em geral; Esta por consen,ar-se mais perto do centro da

cidade.( ... ) 7l

Também ilustrativo é o ca"o da MC'ta!tírgica Matnrazw 72, empresa nascida 

em 1919, com fábrica na Rua Caetano Pinto (Brás) produzindo latas de folhas de 

flandres para embalagem, principalmente de produtos alimentares .. como aliás já foi 

· mencionado em outra parte deste trabalho.

A expansão da empresa se deµ sobretudo fora de São Paulo, em unidades 

espalhadas pelo território nacional; a naturen do produto fabricado exigindo a 

71 JUCESP- doe. 312.520. sessão de 8/2/66. 
72.os poucos dados sobre a empresa e a fábrica da Caetano Pinto aqui apresentados foram quase todos obtidos na entrevista 

realizada rom seu Prc.�idente; uma parte pequena resulta da consulta aos documentos da empresa registrados na JUCF.SP. 
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instalação junto aos clientes ( em razão do volume envolvido, não se admite o 

transporte a longas distâncias). 

A expansão maior ocorreu durante a década de 1970, embora tenha se 

iniciado já no final dos anos sessenta e novas unidades continuaram sendo criadas nos 

anos 80. Várias filiais foram ahertas, emhnrn alg1.1m�s tenlwm tamhém sido fechadas 

em razão da perda de clientes 73.

A maior fábrica é a de São Paulo, responsável por 30% da produção. Há 

pelo menos 70 anos a fábrica encontra-se na Rua Caetano Pinto, onde ocupa hoje um 

terreno de 36.000m2, com 40.000m2 de área edificada, no quarteirão delimitado pelas 

ruas Caetano Pinto, Visconde de Parnaíba. Carneiro Leão e a linha do Metrô. Nas 

sucessivas expansões, a empresa tentou comprar todos os imóvei!S do quarteirão, o que 

não se concretizou porque alguns deles tiveram sua venda bloqueada por razões de 

herança. 

A fábrica emprega hoje cerca de 1.500 operários, a maioria_ residindo na 

Zona Leste, muito poucos no hairro. A situaç:1o é diferente para os empregados da 

administração, muitos deles residindo nas imediaçõe-;. 

Os vínculos antes muito fortes da fábrica com o hairrn têm enfraquecido. 

Na visão do entrevistado, esse enfraquecimento vem a�-;orbno ao início da ocupação 

dos prédios residenciais con-;truídos nas imediações da fáhrica na área desapropriada 

para a construção do Metrô. Essa ocupação é muito recente, como aliás a construção 

dos edifícios (gestão de Jânio Quadros na Prefeitura). 

A empresa passou a ter problemas depois da ocupação desses prédios, os 

novos moradores pressionando-a pela saída da fábrica em razão do mau-cheiro 

produzido por certas substâncias empregadas. Enquanto a empresa declara estar a 

fábrica equipada com todos os filtros exigidos e tenta se entender com os novos 

vizinhos, a imprensa aponta a i'vf<>tahírgica Matam=w como um dos polos de mau 

cheiro em São Paulo, o cheiro de soda e. solvente afetando a área em torno da fábrica 

.De 1974 a 1988 a Metalúrgica Matara77.o S/:\ esteve associada à none-ameri<·ana Continental Can Company, empresa da qual 

sempre comprou equipamentos e tecnoloria, Desde 1988 voltou a ser uma empresa nacional ao comprar a pane da 
Continental Can. 
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que já foi multada com ba-;e na legislação que regula a emis-;ão de substâncias 

odoríferas 74.

Face às pressões dos novos moradores, a empresa contemporiza. A ela não 

interessa atropelar o processo gradativo de transferência da produção, que vem 

empreendendo. Esclarece seu presidente que uma fábrica não se muda de um dia 

para o outro, o investimento sendo muito grande. O que existe é um processo lento 

de transferência, quando se instala uma nova linha de produção isso é feito em outra 

unidade, mesmo porque já não se instalam ·mais fábricas de porte tão grande como 

esta de São Paulo. 

Em outros tennos, trata-se de esgotar as possibilidades de lucro a partir do 

investimento feito na fábrica da Caetano Pinto antes de fechá-la. O fechamento vai, 

naturalmente, propor um novo modo de utili7aç:1o do terreno, hoje muito valorizado. 

Não existe nenhum projeto definido a esse respeito, mas poderá ser imobiliário 

(residencial ou comercial), inexistindo plano de venda do imóvel. 

Admitindo a grande valorização do local onde se encontra a fábrica, a 

empresa aposta numa valorização ainda maior. Isso em razão dos projetos de 

recuperação do bairro do Brás, de iniciativa da Prefeitura. A isso deve se somar a boa 

acessibilidade do bairro hoje ( da fábrica, em particular, localizada entre a Av. Radial 

Leste e a linha do metrô ). 

Na verdade, existe um divórcio entre a proposta dos moradores que querem 

se livrar de vizinho tão incômodo e a da empresa que não vendo esgotadas as 

possibilidades de funcionamento da fábrica e vislumbrando a valorização ainda maior 

dos terrenos de sua propriedade, orienta ·sua ação de m0do a extrair o máximo de 

lucro do investimento feito e, depois, o máximo de renda que a propriedade privada 

de urna parcela do solo urbano lhe assegura. 

Todas as empresas aqui examinadas, seJa as que tiveram suas fábricas 

fechadas, seja as que as transferiram para outros locais incluíram e incluem nos seus 

74
.Cf. "Folha de São Paulo', 14/10/1990/ 
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cálculos a possibilidade de extrair o máximo de renda dos antigos imóveis industriais, 

alugando-os, vendendo-os ou reservando-os em vista de projetos futuros. 

Resta a considerar que esses casos particuiares se incluem num movimento 

muito mais amplo de recuo da atividade industrial nos bairros do Brás, Moóca e 

Belenzinho. Esse movimento, aliás, tem caracteri7ado a indústria no município de São 

Paulo como um todo, onde o recuo das atividades do setor secundário é acompanhado 

de um avanço das atividades do setor terciário. 

No período entre 1975 e 1985, nos três bairros houve redução considerável 

do número de trabalhadores na indústria (Quadro 16, anexo). 

As indústrias da Moóca empregavam em 1985 cerca de 20 mil trabalhadores 

a menos, em relação a 1975 (de 56 mil para 36 mil). os setores com maiores reduções 

foram: metalurgia, mecânica, material elétrico e de comunicações e material de 

transporte. A indústria têxtil também perdeu trabalhadores, mas continua sendo a que 

mais emprega. Entre os setores relativamente est5veis incluem-se produtos 

alimentares, vestuário e bebidas (presença da grande f(thrica da Antarctica). Dois 

setores se expandem: matérias plásticas e editorial e gráfica. 

A situação no Brás pode ser assim resumida: redução de quase 11 mil 

trabalhadores, distribuídos por praticamente todos os setores (de 39 mil para 28 mil). 

Nos 10 anos considerados, a indústria do vestuário, de há muito o setor mais 

importante no bairro, manteve seu contingente de· trabalhadores (14 mil), mas 

aumentou sua participação relativa, de 35% para 50% do pessoal ocupado na 

indústria. 

A menor redução verificou-se no Belenzinho: 8 mil trabalhadores (de 40 mil 

para 32 mil). Os setores com perdas mais significativas foram: metalurgia; mecânica, 

material elétrico e de comunicações, material de transporte; indústria do vidro (setor 

tradicional do Belenzinho ). Como na Moóca, a indústria têxtil recuou, mas continua 

sendo a que mais emprega. A indústria do vestuário cresceu alguma coisa. A indústria 

da borracha tem um peso granrle devido à presença de uma fábrica da Goodyear. 
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O mapa de 1914, da distrihuição da indústria no Br:ís, Moóca e Belenzinho, 

incluído neste trabalho, mostrou que naquele ano os setore'i indu'itriais com maior 

número de estabelecimentos eram o têxtil, a metalurgia e �1 indústria da macieira (esta 

bem mais representada no Brás). 

Infelizmente há um perfodo muito longo para o qual não foi possível 

compor, sob nenhuma fonna, o quadro da indústria no nível dos hairros 75. 

Neste estudo, os casos analisados de algumas empresas permitem, numa 

certa medida, preencher lacunas nos dados gerais. Através deles foi possível, por 

exemplo, identificar os primeiros sinais de debilidade na indústria de tecidos já nos 

anos cinquenta (no caso da Mariângela um pouco antes, se se considera a adaptação 

de parte de seu equipamento, em 1947, para tecelagem de juta). No caso da indústria 

metalúrgica e mecânica, no final dos anos sessenta uma empresa se expande fora do 

bairro onde estava sediada (TC'nrC'r Ribeiro, em G1rnrnlh0<.) e uma foi fechada (Teares 

Andrighetti) 76. 

Nada pode ser afinnado com relação à indústria da madeira, que já não 

tinha expressão em 1975 (Quadro 16, anexo), emhora caiha mencionar a pennanência 

do comércio atacadista de madeira na ma do Ga'iômetro e imediações. 

Também nada pode ser dito sohre a indústria do vidro no Belenzinho, assim 

como nada sobre o comércio de ferro-velho e o hoje importante comércio de 

máquinas (atividade que se iniciou com venda de máquinas usadas e peças de 

máquinas usadas) concentrados no Brás, tendo por eixo a Rua Piratininga. 

Por outro lado, as informações reunidas sohre a indústria de confecção que 

domina largamente a atividade industrial no Brás e ganha terreno na Moóca como no 

Belenzinho, são insuficientes para justificar qualquer tentativa de análise da sua 

situação no passado e hoje . 

. Publicados pelo IBGE, existem somente os dados referentes a 1965, do C.ada�tro Industrial. A E!\-fPL/\SJ\ - Empresa 

Metropolitana de Planejamento S/A, da ScCTCtaria dos Negócios Metropolitanos do F.stado de São Paulo. divulgou alguns 

dados sobre a indústria nos bairros paulistanos. referentes a 1975. Um cadastro recente das indústrias do Brás, Moóca e 

Belenzinho foi obtido no SENJ\I - Serviço Nacional de J\prendi1agem Industrial. 
76 

A Metalúrgica Matarazzo deve ser excluída porque sua expansão em outros estados da federa<;ão se deve à natureza do 

produto fabricado. 
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Não há dÍlvida, entretanto, de rp1e o� c:�tnr�� inch!q:iJi<; que marcaram o 

nascimento e consolidação dos bairros do Brás, .ivfoóca e Iklen7inho como bairros 

industriais e operários - têxtil, produtos alimentares, metalurgia, vidro, madeira -

estão em franco recuo. 

Mas a constatação do recuo não hasta, conforme já foi observado, ele inclui 

tanto a eliminação de fábricas e empresas, como a transferência de estabelecimentos 

que deixam os bairros por locais onde possam se expandir. 

A consideração, a seguir, de aspectos relacionados à evolução da indústria 

têxtil brasileira depois da Segunda Guerra poderá ajudar a compreender melhor o 

significado do declínio da indústria de tecidos nos três bairros. 

Examinando o desempenha da indústria têxtil brasileira durante a Segunda 

Guerra Mundial e nos anos que se seguiram a ela, Stanlev Stein ohc:("rvou que: 

"Os· fabricantC's dC' tecidos de a/godüo ingrC'smmm no �ert pC'ríodo de maior 

prosperidade ( /940-7945) com pratiramentC' as mC'smm imta/ações, equipamentos e 

técnicas empresariais dos anos crftirns da década dC' trinta"77_ 

Durante a guerra, para atender ao enorme crescimento das exportações, os 

industriais recorreram a procedimentos já adotados por eles na década de 30: 

"engrossaram a força de trabalho com trabalhadores mmis inC'.r:perientes e, sempre que 

possível, mantiveram suas fábricas funcionando l'ÍntC' e quatro horas ininterruptas"78.

Observa Stanley Stein que, antes mesmo de findar a guerra, alguns 

industriais já admitiam que sem redução dos preços e melhoria da qualidade, a 

indústria têxtil brasileira não conseguiria continuar exportando. Para isso era preciso 

renovar equipamentos. Finda a guerra, a importação <le equipamentos ficou 

dificultada porque os países que os prociuziam orientaram sua produç:1o para a 

modernizaçào das suas próprias fábricas de tecidos. Mas, outras razões fizeram com 

que os industriais desviassem sua atenção para o mercado interno - em março de 

1946, o governo proibiu a exportaçào de tecidos, primeiro por noventa dias e depois 

n.SfEIN, SJ., op.cit .• p.167. 
78 .Idem, p. 168.
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estendendo-a até o final de 1946. Essa medida foi tomada diante- da escassez e do 

encarecimento do tecido no mercado interno 79. 

Os industriais protestaram quando da prorrngaç:1o da proihição, o que 

acabou por levantar setores da opinião pública contra eles. Assinalou Stein que: 

"Muitos brasileiros julgavam ( ... ) que os empresários têxteis não só haviam sido 

incapazes de guardar reservas adequadas, a partir dos lucros obtidos durante a gue"a, 

para empreender a modernização de suas fábricas, como insistiam, após 1945, em 

manter margens extraordinárias de lucro que não condiziam com o custo de produção"80_

Marcada pela obsolescência tecnológica, acostumada a taxas de lucro muito 

elevadas, pouco afeita ao cumprimento das conquistas trabalhistas, viu-se a indústria 

têxtil Uuntamente com os demais setores da indústria), diante do movimento sindical 

em ascenção depois da guerra. Desencadearam-se movimentos reivindicatórios e 

greves dos quais resultaram, em alguns momentos, {')ev:1ção real dos sal:írios (entre 

1945 e 1947 por exemplo)81. Os preços já muito elevados dos tecidos devem ter 

subido mais ainda nessas ocasiões dada a prática costumeira de repassar aos preços as 

elevações dos salários, o que naturalmente alimentaria a animosidade contra os 

industriais de tecidos. 

No ano de 1949, os industriais de tecidos responsabilizaram o Estado pela 

situação crítica do setor, ameaçado de bancarrota porque o mercado interno não 

absorvia a produção total ( o que se devia aos elevados preços dos tecidos, fixados 

pelos empresários). Segundo eles, competia ao Estado, "em primeiro lugar, elevar a 

renda nacional e ampliar o poder aquisitivo da população: em segundo lugar. facilitar as 

exportações de tecidos de algodão; em terreiro, finrmriar a modernização e o 

reequipamento das fáhrica'i existentes para capacitá-la.'i a cnncnrrPr nn e.1.·taior"82_ 

Foi assinalado o insucesso dos industriais têxteis nas pressões que fizeram 

sobre o governo para impedir a produção nacional de teares. As fábricas de teares 

.Idem, p.173. 
80

.Ibidem, p.181. 
81

.cr. SINGER, Paul, A crise do "Milagre". interpreração crúica da economia brasileira.4!! ed., R de Janeiro. Paz e ·1.:rra, 1m, 

p.30-31.
82

.cr. SfEIN, SJ., op.cit., p.183. 
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acabaram se consolidando, para o que contaram com alguma proteção do governo. 

Esses fatos revelam que outros setores da indústria ganhavam presença e poder de 

pressão ao lado dos setores que até ent:ío tinham gozado com certa exclusividade das 

benesses do governo, entre os quais o têxtil. 

A partir de meados da década de 1950, com a implementação do Plano de 

Metas, novos interesses entram em cena e vão resultar em alterações profundas na 

estrutura industrial brasileira que passa a ser liderada pelas indústrias produtoras de 

bens de consumo durável e de bens de capital, em detrimento das indústrias 

produtoras de bens de consumo. Entre 1964 e 1970, por exemplo, "verifica-se que o 

produto real da indústria de pmdutm alimentares cresceu 42%, o da indústria têxtil caiu 

4% e o da indústria de vestuário e calçadm pPrmaneceu o meçmo. ao passo que o da 

indústria de material elétrico e eletrônico aumC'ntou dC' l J 3% e n da indústria de material 

de transporte aumentou J 43 por CPnto ,,83_ 

A política industriali7ante do governo Juscelino ahre o país ao capital 

estrangeiro aplicado à produção. Fssa orientaç�1o intensifica-se depois do golpe de 

1964. A estrutura industrial se altera profundamente: as empresas multinacionais, 

funcionando em condições de oligopólio, dominam o setor mais dinâmico da 

economia - o de bens duráveis; as firmas locais operam nos setores tradicionais, em 

estado mais ou menos letárgico; o Estado domina os setores de bens de capital e 

intermediários e encarrega-se da criação de infra-estrutura. Essa transformação da 

estrutura industrial fez-se com base em urna crescente concentração de renda em 

benefício de reduzida parcela da população, excluindo a grande maioria dos 

benefícios do crescimento econômico. 

Como evoluiu a indústria têxtil, setor cria<in p�lo capital local? 

Um estudo da CEPAL, de 196084, con<.tatou a haixa produtivi<lade da

indústria têxtil brasileira, atribuindo-a ao equipamento obsoleto, à falta de qualidade 

dos materiais e insuficiência da organinção técnica e administrativa. Nesse estudo, "a

33
.SINGER. Paul, op.cit., p.60. 

84
.Citado por: QUEIR07� Maurício Vinhas de e EV J\NS, Peter. Um delicado equilíbrio: o capital internacional e o local na 

industrialização brasileira. IN: Caderno CEBRAP (28):6-34, S.Paulo. 1977. 
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CEP AL encontrou cerca de um terço dos fusos e a metade dos teares no setor do algodão 

demasiado obsoletos para merecerem recondicionamento". No caso das fábricas de 

tecidos de algodão, a obsolescência refletia a estagnação do mercado local desde o 

fim da Segunda Guerra85 . 

Algumas empresas orientaram parte da sua produção para o mercado 

externo a partir de incentivos criados pelo governo às exportações (fim de 60?, início 

àe 70?). Já a indústria de fios sintéticos contav'"' C-'1m um mercado doméstico em 

expansão86. 

É falso associar a evolução recente da indúc;;tria têxtil :l dec;;nacionalização 

do setor. Essa foi uma das conclusões do esn1do de Queiroz e Evans sobre as relações 

entre o capital nacional e o estrangeiro na indústria têxtil. No momento por eles 

estudado, o capital local continuava predÓminando apesar da participação 

significativa do capital estrangeiro. 

O predomínio do capital local não representava, segundo os autores, 

garantia de sobrevivência fácil para as firrna-, locais, nem para as grandes, nem para as 

pequenas. Empresas grandes e pequenas fecham ou perdem posição, cada vez que o 

mercado de tecidos se contrai. A existência de empre.,as nacionais em franco sucesso -

Hering, Indústrias Paramount, Indústrias Reunidas Virunhn, entre outras - não deve 

mascarar a presença do capital estrangeiro - Rhndia controlando o mercado de fios 

sintéticos, Bung & Bom, Toyoho. Knncbo87.

O exame dos casos recentes de ingresso de empresas estrangeiras no setor 

têxtil brasileiro revelam que a estratégia predominante consiste na associação entre 

capital local e capital estrangeiro, o que levou os autores considerados a concluírem 

que: 

"A indústria têxtil não é de maneira alguma uma arena de luta entre o capital 

nacional e o internacional, mas uma área na qual as grand<'s firmas locais se tomam 

85.QUEIROZ, Mauricio Vinhas de e EVANS. P .. op.cit., p.21. 
86 

.Idem, p.22. 
87

.Ibidem, p.24-25. 
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cada vez mais integradas ao capital internacional, enquanto as pequenas são levadas 

cada vez mais a posições marginais"88. 

Essas análises do setor têxtil depois da Segunda Guerra reforçam a hipótese 

de que o Cotonifício Crespi, assim como as fábricas de tecidos da IRFM, nascidas no

início do século - Mariângela, Tecelagem Belenzinho e Tecelagem Brasileira de Sedas -

eram fábricas .obsoletas depois da Segunda Guerra, ainda que contassem com uma 

certa proporção de equipamentos mais modernos (muito pequena, se confio nos 

dados obtidos que pedem, entretanto, complementação e mesmo confirmação). No 

caso da IRFM, estou pensando nos 200 teares antnmntiros (Northrop) existentes em

1913 e confirmados em 1926. No caso do C'ntnnifíC"io C'rec;pi, nm 40 ou 60 teares 

japoneses que, segundo depoimento de Sr. Angelo, teriam sido comprados muito 

depois da sua entrada na fábrica (1937), ''porque os teares antigos não davam 

produção ... aqueles tear.:inhos pequenos ... então compraram esse tipo de tear ... uma 

operária trabalhava com 4 ou 5 teares, ... era tudo automático, ... era uma maravilha". 

Exceto para esses teares japoneses, Sr. Angelo desconhece a procedência das 

máquinas da fábrica, que já estavam lá quando ele entrou. 

As considerações acima sobre o setor têxtil mostram que o recuo observado 

na indústria do Brás, Moóca e Belenzinho não pode ser dissociado do grande avanço 

da industrialização brasileira a partir da Segunda Guerra, polarizado na cidade de 

São Paulo, no quadro de internacionalinção crescente da economia. No curso desse 

processo, a destruição e a expansão de pequenas, médias e grandes empresas 

industriais são faces diversas da mesma moeda. A continuidade da acumulação do 

capital pressupõe o aumento da produtividade do trabalho que resulta na constante 

obsolescência tecnológica (assim como das formas de gestão) com eliminação 

daquelas empresas que perderam irremediavelmente o passo no rumo da 

modernização. 

Por outro lado, todos os casos examinados nesta pesquisa (talvez o da Teares 

Ribeiro e da Metalúrgica Matarazzo de maneira mais evidente que os demais),

.Ibidem, p.26. 
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mostraram que as mudanças que ocorrem na indústria estão entrelaçadas a mudanças 

que ocorrem na cidade num intrincada trama de relações difícil de ser desvendada. 

Nesse sentido, as conexões entre industrialização e urhanização teriam que 

ser procuradas. 

Octávio Ianni, analisando as transformações na economia e na sociedade 

brasileiras no período que se seguiu à Segunda Guerra, assim se expressou 

enfatizando o que considerou como segunda vitória da cidade sohre o campo 

decorrente da reali7ação da política industrializante 1ormub.da no governo Juscelino: 

"Em síntese, ao desenvoll'er-se ainda mais o modo de pmdl.lção capitalista no 

Brasil (como parte do sistema capitali'ita mundial) desenvolveram-se tanto as relações de 

produção como o conjunto da estmtura social. Principalmente nos centros urbanos e 

industriais mais importantes do País, desenvo!t•eu-se hastante a estmtura de classes 

sociais, com suas implicações políticas e culturai'i. A própria cultura, em sentido amplo, 

transfonnou-se de modo notável, pelo desenvolvimento de novas fonnas de pensar e 

novas possibilidades de ação. Pouco a pouco, avançava a hegemonia da cidade, 

enquanto universo cultural singular, sobre a cultura de tipo agrário. Pode-se mesmo dizer 

que durante o Governo Juscelino Kuhit'iclzek de Olil'eira a çidade_ conquistou uma 

segunda vitória sohre o mmnQ, no sentido dC' ([ltC' o pnda político passou, em maior 

escala, às mãos da burgl.lesia industrial. De fato, ·�n<:scs rmns. a �rn.ltura da cidade', 

enquanto sistema de mlor<'s, padrões Je comportaml'nto e mndm d<> pensar pPculiares às 

relações de produção geradas com a produção industrial e a n:pansão do setor terciário, 

passou a exercer uma influência ainda maior nos debates políticos, científicos e artísticos 

realizados nos centros dominantes do País. A partir de'im época, já não era mair possível 

reviver - a não ser como anacronismo - a ideologia da 'vocação agrária' do Brasil A 

indústria, como categoria econômica. política e cultural passara a dominar o pensamento 

e a atividade dos governantes, e das classes sociais dos centros urbanos grandes e 

médios"89_ 

· 
89

.IANNI, Octavio. Estado e Planejamento Econômico no Rrasil, 4. ed. rev. e ampliada. R. de Janeiro. Civili1.a\llo Rrasilcira, 1986, 

p.177.
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Essas transformações apontadas pelo autor, que se aprofundam nas décadas 

seguintes justificariam pensar em vitória da sociedade urhana segundo a concepção 

que tem essa noção em Henri Lefebvre90_ 

Analisando os processos de industrialização (indutor) e urbanização 

(induzido) esse autor discute a transformação radical na cidade como resultado da 

industrialização. 

O avanço sem limites previ,íveis, d::i. imh1,tfr1Ji7�ç:'i.n ::i.o longo da segunda 

metade deste século aprofunda o processo induziJo (urhanização) que hoje se 

configura para o autor como um processo de "implosão - Pxpfn,;ão" da cidade91 _ 

A extensão maciça das cidades dos países ditos subdesenvolvidos, envolvidas 

por cinturões de formas diversas de habitações precárias expressam essa "implosão

explosão" da cidade92_ No Brasil, São Paulo talvez seja a expressão mais cabal desse 

processo. 

Retorno, em seguida, aos bairros procurando reunir fatos dispersos, 

tendências identificadas ao longo da pesquisa e apontadas no curso da exposição, que 

confirmariam a existência dos bairros hoje ou que, ao contrário, indicariam a sua 

dissolução 

. Ver, em especial: /,e droit à la ville. Anthropos. Paris. 1968 e 1972: la révolulion uro .. im.:. Ci;1llimard. 1970. 
91.Cf. LEFEBVRP.. H .. [,e droit à la ville. p.18. 
92 .Idem, p.18. 
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3. A ATUALIDADE DOS BAIRROS

A análise, no primeiro capítulo deste trabalho, de alguns dos elementos 

materiais decisivos na incorporação do Bd'-, Mc6ca e C(!k!17inho à cidade de São 

Paulo, primeiro como subúrbios e depois como b�irros - a ferrovia, o transporte por 

bondes, as obras de saneamento latu sensu, a iluminaçüo pública, a hospedaria de 

imigrantes, demonstrou o caráter segregativo desse processo. Esse caráter foi se 

revelando, a partir do exame de um conjunto de deliberações dos grupos dominantes, 

através do Estado, relacionadas à implantação daqueles serviços no quadro de 

redefinição da ocupação das terras além-Tamanduateí que resultariam na sua 

incorporação ao tecido urbano. 

Aparentemente desconectadas, essas ações foram, na verdade guiadas por 

uma estratégia - a de concentrar o contingente maior de imigrantes estrangeiros para 

além da cidade (o núcleo urbano original), assim como doe; bairroc:; residenciais novos 

nascidos sob a égide da economia cafeeira. emhora em ;1 Jguma medida também sob o 

impulso de urna atividade industrial incipiente, mas que vivt" 'it"ll primeiro surto na 

cidade na década de 1890. 

Além dos embriões dos futuros bairros além-Tamanduateí, o Bom Retiro, a 

Barra Funda, a Água Branca, o Cambuci, também expressavam, no mesmo momento, 

o sucesso dessa estratégia.

Tudo indica que, no caso das terra<; além-Tamanduateí, o caráter 

segregativo de que se revestiu a expansão da cidade foi mais acentuado. O 

Tamanduateí e a Várzea do Carmo entre a Cidade e os antigos lugares situados a 

leste do rio; a disposição da ferrovia reforçando a separação imposta pela várzea e o 

rio resultaram numa soma de obstác1-1loc:; a dificultar os contatos de um e outro lado da 

cidade. Nesse sentido, na perspectiva da elite empenhada em manter afastados os 

imigrantes, a escolha do Brás para sedbr a nova hospedaria é exemplar. 

A partir da localização da ho'-pedaria no Brác:;, é possível compreender a 

preferência pela instalação de fábricas aí, manifestada por diverc:;os industriais, onde, 
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além de mão-de-obra abundante, havia a ferrovia e espaços disponíveis. A instalação 

de fábricas, por sua vez, estimulava a concentrado da população. Nas condições 

vigentes de transporte público pré'cário e caro. as f:íhricas atraíam os trabalhadores 

que passavam a residir nas suas imediações. 

As ferrovias ( estações), a hospedaria, as führicas, foram elementos decisivos 

na incorporação das terras além-Tamanduateí à cidade de São Paulo. Esses novos 

elementos constitutivos da materialidade da cidade, aos quais se somam as soluções 

"peculiares" aplicadas ao abastecimento de água, os percalços que retardaram a 

construção e funcionamento da rede de esgotos, as deficiências na iluminação e no 

transporte públicos, permitem desvendar o limiar de processos de especialização de 

funções e de segregação de classes e grupos sociais no espaço, caracteristicos da 

cidade capitalista. 

Resultado de decisões e ações das dif�rentcs instâncias do poder 

constituído, como das decisões dos empresários, um espaço diferenciado foi se 

conformando a leste do Tamanduateí e"<Pressando um mom<3nto do de�envolvimento 

do capitalismo no Brasil - integrado à economia mundial como exportador de 

produtos agrícolas e vivendo a gênese da sua industrialinç:lo. 

Ressaltei, no início deste capítulo, as desigualdades sociais e a 

complexidade crescente de relações que acompanham as mudanças nas terras além

Tamanduateí antes dominadas pelas chácaras. A combinação aí de elementos muito 

fortes atuando no sentido da integração segregada leva a pensar em forças de coesão 

atuando com maior intensidade do que em outras porções da cidade resultando numa 

identidade mais nítida do conjunto de bairro,; que aí se constituiu. 

Para formular esta hipótese, estou me ap?bndo em Henri Lefehvre, 

conforme esclarecido na Introdução. O autor, ao refürnr a i<i<3o!o�n do bairro, propõe 

uma abordagem que ( ... ) "parte da cidade como tntn!idadc> e não como soma de

elementos ou coleção de aspectos"( ... ) 93_ Segundo sua formul3ção: 

93
. LEFEBVRE, Henri. Quanier ct vic de quanicr. op.cit., p211. 



216 

"Não é no bai"o que os papéis sociais, as condutas, os comportamentos se 

fonnam e se instituem, mesmo se utilizam esse nível de acessibilidade para se impor'84. 

Mas, numa visão diacrônica, numa cidade em crescimento, o bairro ''pode 

tomar-se um núcleo de vida social. A unidade da cidade, estendendo-se, dispersando-se, 

pode se encarnar se se ousa exprimir assim, em 11m fmgmento privilegiado. Primeiro 

subúrbio ou apêndice exterior, esse fragmento é nhsrm1ido mas guarda uma vida própria 

que se intensifica do fato da ahsnrção. O caráter de comunidade !ocn.l (territorial) se 

transfere então da cidade a um de seus fragmentos ou elementos. A reunião de diversos 

equipamentos ( comércios, instituições, lugares de encontro e de laZ<"res, etc.) pode 

constituir um núcleo sólido. Sohretudo se a di<iposição dos lugares, das vias de acesso e 

dos percursos ( estradas, ruas, p,aças) a isso se presta, de um lado dirigindo a circulação 

para os equipamentos, de outro lado isolando o espaço assim detenninado em relação à 

vizinhança"95. 

Constatações feitas ao longo da pesquisa, depoimentos e an:ílises de autores 

diversos que se ocuparam dos hairros que são ohjeto deste estudo, confirmam essas 

formulações e não deixam dúvida quanto à constituição, no período que abrange as 

três últimas décadas do século XIX e as primeiras <lt::ste século, de uma unidade 

urbana particularizada, formada pelos bairros além-Tamanduateí, sem prejuízo de 

uma certa diversificação interna entre os mesmos. 

Como já foi observado, ações dos grnpos dominantes guiaram-se por uma 

estratégia que visava segregar certas atividades e, especialmente, os imigrantes. Não 

parece equivocado pensar que essa e:><:tT'qtégia teve sucesso. Mas é preciso não 

esquecer que a ela se contrapunt,n - · .·atégias dos dominados. Não é outra coisa

que revelam as discussões S<' · .- ..:daria de imigrantes permeadas de indicações 

sobre desdobramentos iJ11pr� .. .,r,)s do projeto formulado pelos promotores da 

imigração subvencionada cujo objetivo primordial explícito era suprir de braços a 

lavoura. A esse respeito, aliás, cahe reafirm�r que o referido r,rojeto resultava, ao que 

. Idem. p.212. 
95

. Ibidem. p.212. 
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tudo indica, de uma conciliação de interesses numa certa medida divergentes, entre os 

que defendiam a fixação de parte dos imigrantes nas cidades, e aqueles que 

entendiam dever ela se destinar exclusivamente às fazendas. 

Mesmo sem me deter no modo de inserção econômica e social dos 

imigrantes recém-chegados que optaram pela cidade de São Paulo, o material reunido 

sobre a hospedaria deixa muito claro o antagonismo manifesto entre elites e 

imigrantes. 

Por outro lado, ocorreram também choques entre os trabalhadores, 

polarizando imigrantes (italianos principalmente) e nacionais, choques estes que 

foram analisados por Paula Beiguelman96 como reveladores das precárias condições 

de vida de ambos os grupos. 

Antagonismo de classe é o que se manife<.;ta ºº" documento<.; relacionados à 

hospedaria. Aparentemente provocados pela ameaça que aos olhos da elite 

representavam os imigrantes à saúde púhlic:t, .:orno decorrência das precárias 

condições em que viviam na cidade de São Paulo 97, esse antagoni<.;mo tem suas raízes

nas diferenças de inserção econômica e social dos dois grupos. E, muito 

provavelmente, se acirrava diante da ascensão econômica de imigrantes que se 

estabeleciam por conta própria com pequenos negócios, ameaçando desalojar grupos 

nacionais mais ou menos bem postos econômica e socialmente. 

96
. BEIGUELMAN, P .. A Forma<;tio do Pavo no Complexa Cafceira. op. cit. - p.119. 

97
. As precárias condições de vida dos imigrantes na cidade de: 'ião F:iulo no século XTX íoram apontadas por Sérgio Adorno e 

Myriam M. de Castro ao discutir a ação da medicina :,;giênica. Segundo os autores. os imigrantes. assim como os escravos, 

'foram alvo dos olhares de suspeita da medicina higiênira. Durante a se�nda ml'tade do sérulo XIX, era elevada a 

frequência de imigrantes europeus hospit:ili?ados. ( ... ). Parado,calmente. durante este período. começam a ser fundadas 

sociedades de socorro mútuo com fins médic�encficentes, entre as quais: Soric-rlade Suiça de ílcncficência ("llelvétia); 

Sociedade Humanitária do Comércio de São Paulo; i\ssociação de Socorros Mútuos 'Anes e Ofkios"; Societá Italiana de 

Bcneficenza "Vittorio Emanuelle". Mas. indiscutivelmente. a constituição da 'Real e Acnemérita Sociedade Ponuguesa de 

Beneficência de São Paulo" configurou um marco derisivo no prcx-es.o;o de consolida<:ão das relações entre A,;sistência Social 

e assistência médica, nesta cidade.Desde sua funda<:ão, a Beneficência Portu�esa estipulara como seus objetivos a 

prestação de auxflios materiais e morais aos imigrantes ponugueses. Entre estes aurilios. constavam: procura de: ocupac;ão e 

trabalho, ofcna de alimentação, amparo aos enfermos. doação de sepultura aos falecidos e até mesmo aurilio pecuniário 

aos imigrantes que, em caso de enfermidades graves necessitassem se retirar da Província ou do pmprio País. ARRE\.., 

Sérgio P. Adorno de e CASfRO, Myriam M. P. de, A pobTC7a coloni7.ada. IN: Scrvic;o Social e Sociedade, ano VI -

. abriJ/1985, S.Paulo. Concz. p.64-5. 
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Sem o propósito de revelar conflitos entre imigrantes e nacionais ( elites ou 

não), as observações que se seguem de Henrique Raffard98, feitas em 1890, sobre a

participação dos imigrantes na criação de "pequenas indúc;trias", revelam estratégias

dos imigrantes italianos na sua busca de ascensão na nova sociedade: 

"Até 1880 o elemento germanico, que reprC'SC'ntm1a hC'm a 30ª parte da 

população paulistana, foi o principal fnmentador rfns rC'qztenas indústrias; porém depois 

os italianos, que se deixaram ficar na Carhal. emm gpm/mr'ntC' ;-ndustriais. 

'Trataram primeiro de suhstituir os portuguC'c;es como aguadeiros, jardineiros, 

cocheiros, criados, etc; ao depois vieram os pedreiros, os carpinteiros, os marceneiros, os 

pintores, etc; e finalmente os sapateiros, os alfaiatC's e mesmo alguns relojoeiros, que 

cobram pataca e meia pelos consertos qzce os concu"e�tes fazem por 4$000 e mais"99. 

Os italianos, então, num primeiro momento teriam disputado no mercado 

de trabalho urbano ocupações modestas e variadas para, em seguida, estabelecerem

se como autônomos em ofícios tamhém variados. 

Numa outra passagem, o autor explica como os "imigrantes industriais" 

obtinham _capital para se estabelecerem, ao mesmo tempo que revela o aparecimento 

do "agente comerciar', l:'rofissão que segundo ele sin!!ularin São Paulo:

"Os immigrantes industriais, pouco depois de terem chegado em S.Paulo, 

effectuam a compra de um pequeno tem?no, quC' hy,nnth<'rnm immt.>diatamente, afim de 

principiar a sua casinha e tendo-a concluída com suas economias, reformam a hypotheca 

para terem o capital que reclama o desenvolvimento de sua indústria. 

São estes immigrantes, fregurr ·�· ·e!lentes dos agentes commerciais, que 

sabem facilitar-lhes o que deseja"" vê-los voltar á elles para novas transações 

pois que mais tarde tratarão · · ,as melhores e assim por diante. 

Presume-se (f'' t ha bem perto de 24.000 italianos, ou a duodécima 

parte da immigração '. ::::. ;,rz ,: ,/timo decennio e entre e/les muitos são proprietarios de 

uma casa ao lado Oi, ... ; 1.,.:-ntro de um jardinete, do qztal pouco se importam, preferindo 

98. RAFFARD, Henrique, op. cit. 
99 . Idem, p.172 - 3. 
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trabalhar com a sua maclzina de costura, ou fóra de casa segundo o seu offício e a 

occasião. 

Seria engano pensar que os immigrarites só procurarão estabelecer-se nos 

arrabaldes, muitos conseguiram fazer essas aquisições em mas menos hem apreciadas do 

centro da cidade, sem duvida por preços razo<Íl'<'is" 100. 

Essas observações de Raffard sugerem que os "imigmnt('S indústriais"

chegavam com algum recurso utilizado na compra de um pequeno terreno que sob 

sucessivas hipotecas permitia-lhes P,tahelecer-se como autônomos ( exercendo 

diversos ofícios - alfaiate, sapateiro, carpintPiro. marceneiro). Mas havia imigrantes 

que trabalhavam fora, subentende-se, como assalariados. Outro fato assinalado pelo 

autor é a dispersão dos italianos pela cidade. 

Pode-se pensar que este fato contraria a afirmação feita há pouco sobre o 

sucesso da estratégia da elite em segregar o contingente maior de imigrantes. 

Naturalmente, imigrantes chegados com algum recurso, como devia ser o caso dos 

"imigrantes industriais" aos quais se refere Raffard, podiam se estabelecer em áreas 

mais valorizadas da cidade. Quanto aos imigrantes sem· recursos, as maiores 

concetrações formavam-se nos bairros novos - Brás, Moóca, Belenzinho, Cambuci, 

Bom Retiro, Barra Funda, Bela Vista, Água I3ranca. Isso não impedia seu 

estabelecimento também nos bairros c�ntrais, principalmente em Santa Efigênia que, 

em 1893 é o distrito mais populoso da qida<le, tendo ultrapassado o Brás. A Bela Vista 

foi outro caso - um bairro de italianos e negros que, com o tempo ficou praticamente 

encravado entre bairros da elite 101 _ é preciso não esquecer que às estratégias dos

grupos dominantes contrapunh�m-!;e <1s dos gmpos dominados que, no período 

considerado, compunham-se princic- -imente de imigrantes. 

No âmbito desta pesquisa, ênfase especial foi dada à trajetória de 

imigrantes que viveram a condição operária e que encontraram nas próprias brechas 

ioo 
lb

º 

77 8 . idem, p.l - . 
101.Sobre o bairro da Bela Vista ver. cm especial o estudo recente de SCA.RI t\TO. rrancisco Capuano. O real e o imaginário no

Bexiga: aurofagia e rt!nava(ãO urbana no hairro. Tese de Doutorado. ITT.01 - USP- 11cpartamcnto de Geografia. 1988 
(mimco). 
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abertas pela expansão da indústria. a pos�ibiJ;J�dc de se tornar empresários 

começando com pequenas oficinas. Os dois casos analisados referem-se a momento 

bem posterior a esse considerado por Raffard, as duas oficinas e depois fábricas de 

teares datando do início dos anos 20. 

A pesquisa de outros setores industriais, seguramente, revelaria outros 

momen!OS em que imigrantes ou seus descendentes estaheleceram-se com pequenas 

"oficinas de fundo de quintai", muitas delas na origem de empresas que se 

consolidaram depois. 

Os depoimentos colhidos sugerem que, ao longo das primeiras décadas 

deste século, o dinamismo da atividade industrial teria possibilitado a imigrantes 

chegados sem recurs0s, e sohretudo a seus desrPnden!es, tomar-se empresários, 

industriais. Para esses realizava-se o sonho de ''fn:rrr n América". 

Ascensão econômica e social vinham juntas, os imigrantes enriquecidos 

integrando-se às elites existentes. 

Um a,;pecto da ascensão econômica dos imigrantes que se revelou na 

pesquisa refere-se a tensões entre grandes e pequenos empresários. Conforme 

assinalado no Capítulo II, no início dos anos 30 as duas fábricas de teares viviam um 

momento de expansão. Foram então alvo de ataques por parte dos grandes industriais 

do setor têxtil, entre os quais se incluíam imigrantes vindos em outra condição e que a 

essa altura já eram donos de impérios industriais (Mataràzzo, Crespi, entre outros). A 

tensão abrangia tamhérn ai; pequenas tecelagens, cuja prolifer:iç:10 teria ocorrido já 

no período que antecedeu à deflagração da Segunda Guerra, mais precisamente 

depois de 30. 

Nenhum dos casos c;rac:: .1, entretanto, antagonismo de classe, os 

pequenos empresários competindo no mesmo terreno que os grandes, ernhora em 

condições hastante desiguais. 

Neste estudo, a reconstituição da história das duas fábricas de teares, das 

suas relações com as grandes indústrias têxteis e com as pequenas tecelagens, ao 

mesmo tempo que mostrava a indústria corno forte elemento estruturador de uma 
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realidadé social particular que se expressava nos bairros industriais e operários 

nascidos na primeira fase da indmtrialização paulistana - identificados como "hai"os 

de italianos" - revelava o poder desestrnturador que c>ssa mesma indústria tinha sobre 

os bairros. 

A complexa trama de relações (]lle se estabeleceu, polarizada pela grande 

indústria têxtil, e envolvendo urna categoria de mão-de-obra qualificada (nos casos 

analisados, mecânicos que tinham tido acesso a escola profissional), teve ao que 

parece um efeito dinamizador que favoreceu o avanço da . industrialização ao 

propiciar o surgimento de novos ramos. 

O estudo do nascimento e consolidação das fábricas de teares levou à 

constatação, por outro lado, que a ascensão de imigrantes à condição de empresários 

implicava uma ruptura com os bairros que deixavam de ser o local de moradia. 

Abandonar o bairro de origem por outro reconhecido como da elite parece ter sido a 

regra entre os novos empresários - os fundadores da Tmres RihPiro. no início dos anos 

40 já residiam na Aclimação; a maioria dos memhrn::; d:1 famílk1 Andrighetti deixou o 

Belenzinho pelo Pacaemhu e Jardim Paulista, também na cifrada de 40 (ficaram os 

pais e dois irmãos que morreram no Belenzinho ). 

Sr. Rolando Andrighetti no seu depoimento citou vários conhecidos seus, 

donos de. pequenas fábricas no Brás ou no Belenzinho. Praticamente todos eles 

abandonaram esses bairros com o progresso dos seus negócios, "porque todo mundo 

começou a progredir de uma maneira espantosa e agora ninguém mais progride, de trinta 

anos para cá ninguém mais progrediu lá no Belém, não tem mais oportunidade" e, "os 

que cresceram no dinheiro mudaram ... todo mundo andou fugindo de lá". Mas algumas 

famílias ficaram, os avós morreram, os pais morreram, alguns filhos permanecem. 

Os vínculos com o bairro de , .:<:�'TI. cmde tinha sido vivida a infância e a 

juventude, em alguns casos continu�:.: ,.;.r,: 1· . ...:sem nm°lo na permanência de parentes 

próximos. Mas, em um caso rei:. :!1d:; e�: :etorno depois de alguns anos passados nos 

Jardins, nem a casa nova cons,ruíd�1 .u Belenzinho prendeu a família: o hairro havia 
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mudado muito, o Largo São José do Belém "estava assim de pau-de-arara" e os filhos 

não quiseram ficar, a família tendo retornado aos Jardins. 

Num outro depoimento a mudança do Brás no final dos anos cinquenta 

representou uma ruptura radical com o bairro onde o entrevistado havia nascido e 

crescido, nenhum tipo de contato com o bairro tendo se preservado a partir daí. 

Por maior que tenha sido o número dos que enriqueceram e por isso 

deixaram o bairro, seu número deve ter sido irrisório diante da massa de assalariados 

que permaneceu nessa condição formada de imigrantes e seus descendentes, aos quais 

vieram se juntar contingentes cada vez mais numerosos de trabalhadores nacionais. 

Entrevistei cinco operários de fábricas do Brás, Moóca e Belenzinho, dos 

quais quatro eram filhos de imigrantes. Três des<;es oper::írio<: já se aposentaram; uma 

está na iminência de se aposentar como tecelã; 11m:1 ontr:i deixou a fábrica há muitos 

anos quando se tornou mãe e voltou a trabalhar como faxineira depois que os filhos 

cresceram. 

Retenho das entrevistas os dados que apontam para a integração do negro e 

dos nordestinos como mão-de-obra na indústria e aqueles indicativos da relação 

moradia-trabalho. Os relatos permitem entrever a realidade dos bairros em 

transformação. 

A barreira à integração do negro como mão-de-obra na indústria pode ser 

constatada em entrevistas com operários. 

Senhor Angelo entrou no Cotonifício Rodolfo Crespi em 1937, como 

ajudante de eletricista. Filho de imi!!rante" italianos, colonos em fazendas de café na 

região de Ribeirão Preto, chegou a São Paulo com 27 anos, já ca�a<io, e com alguma 

experiência como eletricista adquirida na er- 1 de Força e Luz em Cravinhos, 

onde trabalhou de 1926 a 1930. Senhor P. - · .. �alhou também na lavoura, antes e 

depois de ser empregado da Compan1 .;a e Luz. A mudança para São Paulo 

em busca de trabalho melhor remr ,i sugerida por um parente que o acolheu 

durante os primeiros dias d� sua .ne•.r;_;_:.::.:.. 
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Segundo o entrevistado, o Cotonifício C'respi empregava na época em que lá 

entrou uns 3 mil operários. Mencionou os italianos --a maioria - húngaros e esqueceu-

se, conforme disse, do nome de uma outra "raça". Espanhóis e portugueses eram 

poucos. Os negros e nordestinos foram lembrados: "antigamente, eles não pegavam

preto aqui ( ... ) de espécie nenhuma ( ... ), depois foi indo, foi indo, começaram a pegar 

preto ... uma misturada de cor, vai ... aí começou vir esse pessoal do norte, trahalhava. .. taí 

até hoje ... mas era difícil a senhora ver um homPm pr('fO trabaf har aqui dentro ... agora a 

razão não sei". 

Senhor Angelo, depois de .aposentar-se como eletricista do Cotonifício, foi 

recontratado pela empresa. 

Em 1989, quando foi feita a entrevista, com 78 anos trabalhava na portaria 

do velho edifício da fábrica fechada desde 1964. 

Dona Maria Aparecida, negra, nascida na zona rural do interior paulista, 

chegou a São Paulo em 1939, com 13 anos, acompanhando a família. Trabalhou em 

diversas fábricas do Brás e Belenzinho, entre 1939 e 1943.e, a partir desta data até 

1957, foi operária da Orion, fábrica de artigos de borracha no bairro do Pari. 

Dificuldades que por ser. negra enfrentou para encontrar trabalho 

apareceram juntamente com a transfiguração de Vargas em defensor dos negros: "O 

único governador qllP foi hom foi ele, porque muitas firmas não pegavam gente de cor, 

mesmo a firma Orion não pegm1a gmte de cor ... Depois aí começou, Getulio Vargas 

decretou que somos todos irmãos p('rantP a !Pi de Deus, né. Então eles pegaram". 

A primeira a se empregar na Orion, ajudada por uma amiga espanhola, foi a 

irmã Jerônima, mais velha que ela, ''porque ela é mais clara do qite eu". Meses depois, 

a fábrica "começou a pegar moças menores, aí eu entrei lá com dezesseis anos e pouco". 

Já foi assinalada a associação estreita entre moradia e trabalho que 

caracterizou a industrialização no final do século XIX e início deste, período em que 

São Paulo se caracterizou por um padrão concentrado de urbanização 102.

102.o padrão de urbanização cm São Paulo no final do século XIX e início deste. foi analisado por AONDUKI, Nabil G., 

Habitação Popular. contribuit:ão para o estudo da cvolucão urbana de São P;iulo. fN: nehates Urbanos (3):135-68, R. de

Janeiro, Zahar. 1983. 
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Dos cinco entrevistados, os quatro descendentes de imigrantes residem nos 

bairros estudados. Uma tecelã aposentada é proprietária da casa na Vila Maria Zélia, 

onde mora desde 1919. Duas outras tecelãs, uma aposentada e outra perto de se 

aposentar, moram em casas alugadas na Moóca, bairro onue nasceram (uma delas 

acabou de comprar uma casa no bairro, mas continua morundo na casa alugada na 

mesma rua onde nasceu há sessenta anos). Um operário aposentado comprou, em 

1969, a casa onde mora na Moóca, quando a casa cedida pela fábrica foi vendida. 

Para reunir os fundos necessários à compra da casa, requereu a aposentadoria. Em 

seguida, foi recontratado e continua trabalhando. Reside na Moóca desde 1937. 

Ao lado da permanência no bairro há o caso dos trabalhadores que foram 

expulsos para a·periferia. A situação aqui descrita é típica das famílias trabalhadoras 

que tiveram acesso à casa própria na periferia pela via da auto-construção. 

Dona Maria Aparecida morou no Brás cerca de dez anos ( década de 40). 

Morava com a mãe, uma irmã mais velha e por algum tempo, com um irmão. Sempre 

em "quarto e cozinha" 103 alugados.

Do Brás foram para a Vila Matilde (7on3 T .e�te, hem para além do Brás) 

onde também alugaram "quarto e cozinha". O aluguel era mais barato; em 

compensação, gastava-se mais com condução ( as duas irmãs trabalhavam numa 

fábrica do Pari). A vida ficou mais difícil depois da saída do Brás - era preciso acordar 

mais cedo e chegava-se mais tarde em casa, por causa da condução. 

Dona Maria Aparecida pagou aluguel de 1939 (ano da chegada a São 

Paulo) a 1963 (ano da mudança para a casa própria na periferia). Nesse intervalo ela 

se casou e continuou morando na Vila Matilde, durante certo tempo numa casa maior 

que era dividida com os cunhados), mesmo te.,.rl .-: comprado (ela e a irmã) um terreno 

na periferia, em meados dos anos 40, i··- -::�tação Patriarca, da antiga Central do 

Brasil (um pouco adiante da Vila � . .;;�gundo contou, a venda de lotes aí foi 

aberta em seguida à inaugura r :stação. Vários vizinhos, toJos vindos do 

.Expressão usada por dona Maria Ao,. ·cida º" r:i dcsi�ar as hahitacões coletiva.� (cortiços) onde viveu. 
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interior, da roça, compraram terreno no mesmo lugar na mesma ocasião. O 

pagamento foi feito a prestação e o terreno não fui caro. 

A casa só começou a ser construída em 1 %2 e foi sendo feita aos poucos. 

Após quase um ano de trabalho, sempre feito aos sáhados e domingos, a família pode 

se mudar. Toda a família participou da construção da casa - o marido, pedreiro, tinha 

às vezes ajuda de um irmão. Ela, a irmã e as crianças ajudavam, fazendo barro, 

cavando buracos, passando os tijolos que seriam assentados. Quando havia dinheiro 

vinham de condução para a obra, quando não, vinham a pé. 

Dona Maria Aparecida tem atualmente muito pouco contato com o Brás. 

Visita, vez por outra, urna cunhada no Belenzinho, onde também vai às vezes 

consultar o médico. 

Nos limites desta pesquisa, situam-se nos anos 40 os casos constatados, tanto 

de abandono dos bairros por empresários em ht1sca <ie hairro� mais prestigiados do 

outro lado da cidade, como de exclusão dos bairros de trahalhadores que vão se 

instalar na então periferia da Zona Leste, em husca de aluguéis mais baratos. 

As duas situações são anunciadoras da dissolução de laços sociais 

constituidores da identidade dos bairros. A expulsão de trahalhadores para a periferia 

prenuncia claramente a implosão- explosão da cidade que ganhará ímpeto mais tarde. 

Como bem mostrou o depoimento de Dona Maria Aparecida, a mudança 

para a periferia foi acompanhada de urna degradação das condições de vida. Em 

termos de moradia nada mudou porque a família trocou um cortiço no Brás por outro 

na Vila Matilde. Mas o Brás, nos anos 40, contava com infra -estrnn1ra urbana - água, 

esgoto, calçamento, ilumina�ão. r,·,m:;porte púhlico - dificilmente encontráveis num 

bairro popular periférico em fr . ,.iação. Além do lugar de moradia e de trabalho, o 

Brás era também o lugar do encontro ( da festa). D0na Mttria descreveu o movimento 

na Avenida (Rangel Pestana/Celso Garcia) nas noites de sáhado e domingo - as 

vitrinas das lojas, os flertes para os jovens, o passeio para os mais velhos, os cinemas. 

Falou dos inesquecíveis carnavais do Brás. 
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A nostalgia e o encantamento povoam· as lembranças da meninice e 

juventude do Senhor Rolando, vividas no Brás dos anos 20 e 30. Da infância lembrou 

as peraltices na rua. Da juventude, os cinemas, a "passeata" do Brás ( o "footing" entre

a igreja do Brás e o Largo da Concórdia), a "passeata" do Largo São José do Belém.

Sinais de segregação estão presentes no relato de Dona Maria Aparecida 

sobre o ponto de encontro dos negros na Rua Direita (centro da cidade) nas noites de 

sábado e domingo que ela frequentava com a mãe e a irmã.

Embora certos relatos poss:im às ve7es sugerir um convívio harmonioso 

entre classes e grupos sociais diversos, no âmbito dos bairros industriais e operários 

reproduziam-se as clivagens da sociedade mais ampla, além de outras resultantes da 

diversidade étnica interna aos próprios bairros. 

Os italianos formavam a ampla maioria da população dos três bairros. Mas 

havia espanhóis, portugueses e imigrantes de outras nacionalidades, aos quais se 

juntavam grupos nacionais. 

Os espanhóis, segundo Jacob Penteado, mais concentrados no Brás e na 

Moóca "não se adaptavam muito am -trahalhos dm fáhriras nPm da lavoura. Pref Priam 

trabalhar por conta própria, exercendo outros misteres, os mais variados, tais como 

saqueiros, dgarreiros, funileiros, remendões. son•Pt ,;;\;.\� t'endC'dnres de hrinquedos, de 

frutas, além de compradores e revendedores de garrafas, chumho, metal e cohre. E com 

isso muitos deles fizeram fortuna. Qu<'m nunca ouviu falar no "rei do ferro velho"? 

"Sempre houve um monarca dessa espécie no Brás, P ainda os há"104. 

A unidade do Brás, Moóca e Belenzinho como bairros industriais e 

operários foi ressaltada n0 i":i:-:r1 dé �t.1 exposição e, depois, reafirmada ao longo do 

trabalho. Essa unidad-:- ·:..::::;fie-· . i.1ma abordagem que privilegiou a-; particularidades 

desse conjunto de bairr�'- face a outras porções da cidade de São Paulo, deixando de 

lado, praticamente, as diversidades internas entre eles. Sem intenção de 

nu.PENTEADO. Jacob, op.ci1 .• p.57. Todos os estudos sohrc o [3rás associam especialmente a rua Carneiro I eão aos imigrantes 
espanhóis. 
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aprofundamento, porque a pesquisa não se encaminhou nessa direção, recorro a dois 

autores que a elas se referiram. 

A expressão mais forte da diversiciade entre Brás e Moóca foi encontrada 

no já citado romance "Pedro Maneta" cujos personagens principais são imigrantes

espanhóis e seus descendentes, residentes na Moóca. Este bairro, "estabelecia-se com 

forte contingente de espanhóis", especialmente em certos quarteirões (por dedução, os

mais próximos ao Parque D.Pedro). Nos seguintes termos, o autor expressou as 

diferenças entre os dois bairros: 

"Em certo sentido, a Moóca espanhola crescr>u sempre à sombra do Braz 

italiano. Não se quer dizer que ne<,te hnuve.He muito mais indústrias ou dinheiro. Não se 

trata disso" 105.

A partir daí, numa sequência de contrastes o autor constrói a imagem dos 

dois bairros: 

Aos "automóveis do último tipo" circulando no "asfalto uniforme e liso" da

Rangel Pestana, contrapôs os "carros antiquados e feios" trepidando sobre o 

"esburacado calçamento da ma da Moóca"106_ 

"Companhias italianas de ópera" que se apresentavam "a preços populares no 

Braz Politeama", são contrapostas aos ''filmes de segunda categoria" apresentados nos

cinemas da Moóca 107.

"Na Avenida, os bares e confeitaria'> assumiam aspectos luxuosos. Na Moóca, 

quase só havia 'vendas' sem qua/qz1Pr aparato moderno" 108. 

"Tudo de melhor para o Bmz!" A Prefeitura a T ight desfavoreciam a Moóca.

E, para cúmulo, as moças da Moóca preferiam os "footings" na Avenida, rejeitando os 

rapazes do bairrol09 _

1o5 RJ??Q P L . L.L , aula , op.ett., p.4. 
106 .Idem, p.4. 
107 lb.d . 1 cm,p.4. 
108.lbidcm, p.5. 
1�.Ibidcm, p.5.
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"Dir-se-ía que os espanhóis da Moóca sentiam uma espécie de complexo de 

inferioridade ao contemplarem o progresso social dos italianos do Braz" 110. 

O Belenzinho pareceu em 1910 a Jacob Penteado "o fim do mundo, uma

espécie de sertão"( ... ) 111. Nessa data, o autor mudou-se para o Belenzinho com a mãe,

porque o padastro, vidreiro, trabalhava neste bairro. Jacob Penteado e a mãe vinham 

do Brás. Antes do Brás tinham residido no Bom Retiro, onde a família se instalara em 

1907, ano do retorno de Buenos Aires. O tio, tecelão, em busca de melhor salário, 

trocou em 1909 aAnhaia (Bom Retiro) pela Marilmgr'la (Brjs) onde também passou a 

trabalhar sua mãe 102.

Essa sequência de mudanças de Jacob Penteado acompanhando a família, 

mostra até que ponto era estreita a associação entre moradia e trabalho. 

Em 1910 o Belenzinho já era um bairro de italianos. Nessa data, "não se

sabe bem a causa, as principais indústrias do bairro eram as fábricas de vidro", embora 

existissem algumas fábricas de tecidos também antigas 113.

O distrito do Belenzinho foi criado em 1899, com terras desmembradas do 

Brás. Estendia-se da altura das ruas Bresser e do Hipódromo, até encontrar o córrego 

Aricanduva no limite com a Penha 114.

O bairro do Belenzinho parece ter suas origens ligadas à capela de Nossa 

Senhora da Conceição do Marco da Meia Légua. que ficava no Caminho da Penha, 

defronte da atual rua Dr. Clementina. A denominação da canela vinha da sua 

proximidade ao Marco aí instalado em 1869 para assinalar o limite leste do rossio 115.

A posição do Marco da Meia Légua corresponderia hoje, conforme Jacob 

Penteado, à esquina da rua Catumbi com a Celso Garcia. As imediações desse ponto 

ficaram conhecidas como "Marco da ,Vrirz Lc'gua" (como consta na planta de 1840), ou 

simplesmente "Marco" ( corr� 

110 lb'd .5 . 1 em,p . 
111.PENTFADO, J., op.cit., p.63. 
102 .Idem, p.56 e 61. 
113.lbidem, p. 'n - 9. 

·:,[::. :::� planta de 1914), abrangendo grosso modo a 

114.Ibidem, p.74 - 5. Mais tarde, uma pane das terras do ílelen7inho foi constituir o distrito do Tatuapé. 
115.lbidem, p.73, 95. 
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área entre as ruas Bresser e Catumbi, junto à Avenida Celso Garcia. Na planta de 

1930, já não consta o topônimo, a área tendo sido incluída no território do 

Belenzinho. 

O Brás foi o primeiro bairro industrial a se formar a leste do Tamanduateí. 

Concentrou a população, a indústria, o comércio, ;:-,:, escnl:1s e uma série de outras 

.atividades, tornando-se o núcleo em relação ao qual gravitavam os demais bairros, 

seus tributários. 

A importância do Brás como bairro comercial foi ressaltada por Flavio 

Villaça 116. Concluiu o autor ter sido o Brás o primeiro subcentro comercial das

metrópoles por ele estudadas (Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo 

Horizonte), "provavelmente o primeiro a surgir no país" 117.

"O Brás, importante bairro de São Paulo, já podia ser considerado um 

subcentro na década de 20. Nos anos 40, as lojas, cinemas e restaurantes do Brás se 

incluíam dentre os maiores de São Paulo. Nos anos 50, as lojm do Brás abriam filiais no 

centro de São Pm,lo. 

"O Brás foi o principal núcleo de imigranf Pfii itnlianm que se formou em São 

Paulo no final do século passado. Ali se Pnqr.,i'>tm, um grupo étnico que inicialmente 

viveu bastante segregado do restante da população paulistana. Isso muito contribuiu para 

que o Brás se tomasse um bairro com intensa vida própria, diferente da do restante da 

cidade e dela independente. Essa segregação inicial jez com que seus moradores 

frequentassem pouco o centro da cidade e com isso criou-se, no próprio bairro, uma 

grande e prematura demanda para comércio e serviços. Até o início dos anos 40 o Brás 

permaneceu quase como uma 'cidade' autônoma dentro de São Paulo. O grande 

desenvolvimento de suas lojas e serviços é uma clara manifestação desse isolamento, pois 

reforçava-o ao mesmo tempo qrte se beneficim,a dele"l 18. 

l16VILIAÇAA . A . ·1d '. l rulb ·1· . . .. T d d . , avto. estrutura terntona a merropo e . ras, erra· arc<JS 1,, .• : .. ,.. ·11s e cnm<Tc1mr cse e outoramento, 

FFLCH- USP- Departamento de Geografia. S.Paulo, 1978. 
ll', .!dem, p.325. Para o autor, o suhccntro é •uma réplica em tamanho menor, GJ e,,::-, orincipal da cidade com o qual c-oncoTTI!,

sem rw entanto superá-lo" (p..309).
118.lbidem, p.321 - 2. 
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A atração do Brás exercia-se ainda no início dos anos 60, sohre moradores 

de bairros vizinhos, como revelou o depoimento de uma ex-moradora da Quarta 

Parada (Belenzinho) que aí nasceu no final dos anos 40 e viveu toda a adolescência. 

Seu segundo grau foi cursado na antiga Escola Normal do Brás (a Padre Anchieta) na 

primeira metade dos anos 60. Estudantes cabulavam aula para ir ao Cine Universo, 

uma sala muito grande cujo teto ahria-se para as estrelas, ou a um cinema antigo, nas 

imediações do gasômetro, e onde se entrava por um páreo. A aspiração da estudante 

era deixar a Quarta Parada e mudar-se para o Brás. Deixou a Zona Leste não muito 

tempo depois para morar "do lado de d da cidade". 

As imagens de Paulo Rino sobre a Moóca e o Brás em "PPdro Maneta"

suscitaram um tipo de apreciação onde as posições dos Jois hairros apareceriam hoje 

com sinais de inversão. Enquanto o Brás evoluiu no sentido cia "deterioração" (ou da 

popularização, ou do empobrecimento), parte da Moóca se sofisticou. Não a das 

imediações da ferrovia, mas a que confronta com q Alto da Moóca, com a Av. Paes de 

Barros, onde se instalou uma classe média em ascensão e para onde se mudaram 

inclusive moradores do Brás, como observou André Roberto Martin: 

"Se não era possível ir diretamente aos 'Jardins', podia-se ir ao menos para o 

Alto da Moóca ou Belenzinho"l 19.

A abertura da Radial Leste, concluída em 1957 no trecho entre o centro da 

cidade e a Moóca 120, aparece como componente importante nessa transformação.

Separou a Moóca do Brás; determinou a destmiç:lo de uma parte do hairro que foi 

desapropriada. Como grande eixo de circulação entre o leste e o oeste da cidade para 

o transporte individual, alterou radic:ilmente as condições de acessibilidade dos

bairros que atravessa. 

119.MARTIN, André R., () bairro do Brás e a "deterioração urbana". Disscrtac:ío , . �:Jdo. FFLCJ--1-USP- Departamento de 

Geografia, S.Paulo, 1984 (mimco). 
120

.Idem, p.171. No capítulo 12 o autor discutiu a abertura da Radial Les1e ,. -1antação do Metrô rclacionando-aa à 
ºdeterioração" no bairro do Brás. 
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O Belenzinho, que já era dividido pela estrada de ferro, teve essa divisão 

acentuada com a abertura da Radial Leste, respon'-ável aí também por 

desapropriações ( como mencionado no capítu lu IT a prnp6'-ito da Indústria de

Máquinas Texteis Ribeiro S/A ). 

Novas desapropriações ocorreram no Brás e no Belenzinho em meados dos 

anos 70, para a construção do Metrô. No Brás, em particular, vários quarteirões foram 

arrasados, o projeto do Metrô prevendo também a reurbanização da área próxima às 

estações Brás e Bresser. 

O projeto previa a construção de 2.500 unidades residenciais para 15.000 

pessoas, em prédios de no máximo 20 andares, além de escolas, creches, igrejas e 

lojas. A área prioritária de intervenção incluía as mas Piratininga, Caetano Pinto e 

Campos Sales. Uma área de 26,00 ha foi declarada de utilidade pública e mais de 900 

imóveis desapropriados e demolidos. Na verdade. para a construção da Estação Brás 

era necessária a demolição de pouco mais de 300 imóveis, mas a EMURB estendeu a 

área a ser desapropriada, prevendo-sua reurh3ni7a<:�ío 121.

A reocupação das áreas desapropriadas é muito recente ( em 1986 .ou 1987, 

começaram a ser construídos os edifícios de apartamentos). A observação da 

paisagem hoje faz pensar que o projeto executado não foi o fixado originalmente. Os 

inúmeros prédios de apartamentos, todos iguais, formam enormes massas edificadas 

junto à linha do metrô, do Brás até o Belenzinho. A distingui-los, apenas a variação 

das cores fortes usadas na pintura dos grupos de prédios. Escolas, creches, igrejas, 

lojas, não foram vistas. Conforme assinalado, os prédios foram construídos na última 

gestão de Jânio Quadros na Prefeitura 122. São moradores desses edifícios que

querem a saída da Metalúrgica Matarano do Brás por causa da poluição que 

provoca. 

121 
MARTIN R · . , A. • op.nt .. p.174 - 80. Arca C'URJ\ Ilr.is-Rn:sser. Fstudo de viaiJi!:-.l�c1� iérniro-cronômico-financcira. Relatório 

? 
Final, PI.J\NASA (Planejamento e Asses.'iOria Administrativa S/ /\ ). 1 <r76. 

122
.Poucas informac;õcs foram reunidas sobre a ronstru("ão dos prédios que .:c,m"·.::.i a Prefeitura através da COIIAB - e 

empresas privadas. Os apartamentos estão sendo vendidos pela CO: l. \ ll "J ra compradores com renda familiar 

comprovada de 11(?) salári<llii mínimos. 
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O Brás, parte da São Paulo de tijolo, "com a constmção do metrô, caminha 

para também se inserir na cidade de hoje, a cidade de concreto" 123. 

Com base em depoimentos de antigos moradores, os autores de "Brás -

Espaço e Uso" consideram que é "a partir de 1910 que se inicia a descaracterização do 

Brás como 'bai"o italiano' e tipicamente operário, e suas cons<>quentes transformações e 

deteriorações". Em fatores ligados ao desenvolvimento industrial encontra-se a 

explicação para essa deterioração 124.

O exame do crescimento e declínio da indústria nos hairros do Brás, Moóca 

e Belenzinho, empreendida neste trahalho, apoiada especialmente na reconstituição 

histórica de algumas fábricas aí implantadas, fornece dados para refletir sobre a 

chamada "descaracterização" desses bairros. 

Considerando apenas as fábricas de tecidos e as fábricas de teares cujo 

exame foi mais detido, as décadas de 20 e 30 reuniram elementos fortemente 

estruturadores da realidade desse conjunto de bairros. 

No caso da indústria têxtil estou pensando, tanto na sua expansão nos anos 

20 com modernização do equipamento de grandes fábricas, conforme assinalado por 

Stein, como na proliferação da� pequen=-is tecelagens (fenômeno que se observa 

também em outros bairros industriais da cidade e em cidades do in.terior), ao que 

tudo indica especialmente nos anos 30. 

Quanto às fábricas de teares, nasceram na dêcada de 20 e se tornaram 

empresas sólidas nos anos 30. 

Ocorre, corno assinalado, que esse avanço da indústria, ao mesmo tempo 

que consolidava os bairros como industriais e operários, desencadeava forças 

desestruturadoras dessa realidade. Estou pensando, por exemplo, no enriquecimento 

de imigrantes cujas indústrias prosperaram e que por isso abandonaram os bairros. 

Estou pensando tamhém nas fábricas que ac ____ :�andirem desalojavam moradores 

comprando os imóveis residenciais contíguos :i das. Mas estou pensando sohren1do 

123 
ARTIGAS, R.C. e BA YF.UX. G., Brás - Espaço e Uso. Ca, __ 

01 das R<"tortas. Prefeitura do Município de São Paulo, 

Secretaria Municipal de Cultura. p.53. 
124 

.Idem, p.53. 
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no sentido mais amplo dessa expansão da indústria examinda aqui na escala micro dos 

bairros e até de empresas. Essa expansão expressa a posição de São Paulo como 

centro do desenvolvimento industrial brasileiro, induzindo o crescimento da cidade 

em um ritmo cada vez mais acelerado, próprio dos processos de metropolização. 

Em consequência, ª. cidade passa a atrair o fluxo migratório interno de 

trabalhadores expulsos do campo que procuram na cidde trabalho e subsistência. 

Trabalhadores nacionais são integrados como mão-de-obra industrial, como 

evidenciaram os depoimentos há pouco citados ele ex-operários. 

Se os bairros aqui considerados não perdem aimfa sua identidade como 

industriais e operários e como "bairros de italianos", j:1 estão postas as condições que 

levarão à perda desta identidade. 

André Martin no já citado estudo sobre o Brás, ao questionar com 

pertinência a noção de deterioração urbana, chamou a atenção, entre outros aspectos, 

para a redução da população do bairro de meados dos anos 30 em diante. 

Essa redução de população é fato observado também na Moóca e no 

Belenzinho, em momento um pouco posterior 125 .

A verticalização que caracteriza a reurbanização recente da faixa junto ao 

metrô resultará em alteração do quadro demográfico com adensamento da população 

(princípio que norteou o projeto CURA Br:ís-Bresser elaborado na década de 1970). 

O declínio generalizado da indústria original Já foi re'isaltado. A falta de 

dados impede situar melhor seu início. O exame de algur ��hricas e empresas 

mostrou sinais de esgotamento já nos anos 50. Mas é somem;.; , anos 60 em diante 

que esse declínio se precipita, tanto como decorrência do deslocamento como da 

eliminação de empresas e fábricas. 

125
.Reconstituição da Memória F.statística da Grande São Paulo, EMPIASA, s/d, p. i ,8. Sumário de Dad06 da Grande São 

Paulo - 1982, EMPIASA, Tabela 11.14. 

O Brás foi o distrito mais popul060 de São Paulo até 1940 (80.914 hab.), cr.m · · '" população já tivesse caído um pouco 

neste ano cm relação a 1934 (82.9SS hab.). Desta data cm diante sua popu:... . dccrcsccndo para se estabili7.ar em 

tomo de 48.000 hab. em 1980/82. 

A Moóca tCIIC seu máximo de população em 1940 (Sl.000) e o Belen1inho e.. �. (6"!.SOO). F.m 1980/82 a população do 

primeiro estava cm tomo de 36.000 e a do segundo em tomo de 49.000 
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Finalmente ... 

Entendo como em aberto ali,rnmas das cunsiJer:1ções mais gerais feitas ao 

longo deste trabalho, especialmente na sua parte final. 

Ao me propor estudar a integração dos bairros do Brás, Moóca e 

Belenzinho à cidade de São Paulo, fundada no pressuposto de que o bairro não se 

explica por si mesmo, o objeto passou a exigir maior profundidade de análise .. Disso 

decorre que os resultados correspondem a uma primeira aproximação a esse objeto 

tão complexo que é o bairro, ou melhor, a cidade. 

Desse esforço de aproximação, algumas considerações merecem ser 

retomadas de forma breve no intuito de prohlematizar temas a serem aprofundados 

em pesquisas futuras. 

Um deles diz respeito ao projeto das elites de saneamento e 

embelezamento de São Paulo e emergiu da amlJi<:p das obras de saneamento na 

porção da cidade além-Tamanduateí. 

A idéia de dotar a cidade de um conjunto de "melhoramentos materiais", 

presente nos discursos oficiais ao longo do século XIX, o relato das ohras realizadas, 

permitem refletir sobre a natureza das intervenções no espaço da cidade. 

Não é demais insistir que as transformações na cidade ganham corpo 

somente a partir de 1870, para se acelerarem em seguida à Abolição e à Proclamação 

da República, quando o afluxo de imigrantes se intensifica e São Paulo vive seu 

primeiro surto industrial. 

Não é demais também lembrar que o empenho em <;anear a cidade resulta 

do nsco de irrupção de epidemias que poderiam se alastrar pela cidade com 

comprometimento, inclusive. do suces<;o da política Jc: imign1<.:jo subvencionada. 

Os projetos de intervenção do Estado, çffi vista do saneamento e 

embelezamento da cidade, definem-<;e então mais claramente. 
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A participação de engenheiros, tão reclarn::ida antes por Presidentes da 

Província, torna-se efetiva na formulação desses ·projetos; orgãos são criados na 

administração pública de modo a delimitar competências e responsahilidades 126. 

A insistência na necessidade de formular projetos baseados em estudos e 

observações apurados (dos fenômenos da natureza que se pretende controlar), mostra 

a preocupação em intervir com racionalidade na cidade. 

Se se considera, por exemplo, os sucessivos planos de saneamento da 

Várzea do Carmo, observa-se que vão ganhando em objetividade, ao mesmo tempo 

que se amplia a perspectiva da apreensão do prohlema das inundações, como 

decorrência do aprofundamento dos e-;tudos sohre o rio, as várzeas e o regime das 

chuvas. 

Apesar dessa ampliação de per,;pertiva. é preciso ressaltar o caráter de 

intervenções pontuais de que se revestem os diferentes projetos, desvinculados de 

uma visão da cidade no seu conjunto. 

Aliás, pela sua natureza pontual, pelo seu conteúdo higienista e 

preocupações estéticas, sob a ótica de MAGRI e TOP ALO V 127, esses projetos 

filiam-se à concepção higienista que dominava ainda nas primeiras décadas deste 

século as ações visando transformar as condições de vida na cidade, recorrendo, para 

isso à "linguagem da moralização disciplinar'.

Para esses autores, a ação sobre a cidade, concebida como "polícia médica" 

é superada com o urbanismo (anos 10 deste século), haseado num alargamento de 

perspectivas de modo a incluir a cidade no seu tod·., n�.

126.Em 1890, Prudente de Moraes Barros. primeiro Governador do E�tado. nomeou a jã referida "Comissão de Saneamento•, 

formada pelos Engs. Paula Sou7.a e Thendom Sampaio. para realir.ar estudos e prnjetos de saneamento da Vát7.ea do 
Carmo. Em 1892. a criação da 'Comissão de Saneamento do F.stado de São Paulo'. encarregada das obras necessárias ao 
saneamento das principais cidades do fatado. representa uma ampliação da ação do governo no campo da salubridade 
pública (Cf. R.S.A.C.O.P. Dr. Jorge Tihiriça ao Presidente do fatado. em 4/4/1891). Cabe ainda mencionar a criação, 
também em 1892, do 'Serviço Sanitário do F.stado', encarregado da 'inspeção dos esrabelccimentos sociais hospitalares e de 

caridade, a organização, direção e contribuição de socorros de assistência pública aos necessitados, o saneamemo das 
habitações, além de ouuas competências sanitárias" (Cf. SPOSATI, t\ldaí7.a, Vuta Urbana e Gestão da Pobrna. S.Paulo, 

Cortez, 1988, p.101).
127.MAGRI, S. et TOPALOV, C., De la Cité-jardin à la ville rationalisée un toumat du projet réformateur, 1905-1925 - Étude 

compararivc Franee, Grande-Bret.agne, ltalie, États-Unis. IN: RLvue Française de Sociologie, XXVIII, 1987, 417-51.
128.Idem, p.438. Conforme os autores. com o nascimento do urbanismo, "a velha linguagon da moralização disciplinar, se está

longe de desaparecer, dá luf?ar àquela de uma modernidade onde a norma, constn1ída e legitimada pela ciência, deve se
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No caso da cidade de São Paulo, é difícil pensar, antes do final dos anos 20, 

em projetos de intervenção na cidade cuja perspectiva mais ahrangente permitisse 

situá-los na ótica do urhanismo. 

Uma outra questão que emergiu, diz respeito à conex�10 entre cafeicultura, 

industrialização e urbanização. A primeira indagação refere-se a relações que 

puderam ser apreendidas entre a indústria e o urbano, a partir do caso estudado. 

Atribuindo o crescimento de São Paulo neste século à sua industrialização, 

Paul Singer chamou a atenção para "uma tendência a superestimar o papel do café no 

desenvolvimento da cidade ( ... ), tend�ncia de claro fundo ideológico, pois constitui uma 

defesa apologética ( embora possa não ser intencional) de uma economia baseada em 

monoprodução exportadora" 129.

A procura das primeiras fábricas implantadas nas terras além-Tamanduateí 

mostrou que as primeiras transformações no final do século XIX que resultariam na 

sua incorporação à cidade, primeiro como sub6rhios e dt!pois como bairros, 

antecederam, na verdade, a chegada da indústria. Mas, parece fora de dúvida ter sido 

a indústria o elemento decisivo na consolidação dos bairros cujo nascimento vincula-

se à estratégia das elites de s�gregação da população imigrante estabelecida na cidade 

de Sào Paulo a partir das últimas décadas do século passado. 

De que indústria se tratava? Indústrias produzindo bens de consumo, na sua 

quase totalidade - tecidos; certos produtos alimentares; bebidas; chapéus; móveis; 

calçados; artigos de vidro; produtos da . metalurgia leve e, com o tempo, uma 

incipiente indústria mecânica. 

As indústrias de tecidos, de calçados, de farinha de trigo, de cerveja, tinham 

produção muito concentrada em algumas grancie<; empn:·<;as. Mas. a criação de 

inscrever em dispositivos espaciais nbjcrivns e �lnbais. e não mais somente na 1•(,:jliincia /ilanrrnpira ou nas intervenções 

pontuais visando elir.linar tal q11arreirão insalubre 011 realizar tal cidade modelo. De uma só vez. a norma toma-se abstrata 

quanto ao seu modo de imposição, e técnica quanto ao se11 modo de fnrmulat;ãn' (Ihidem. p.447-8). 
129.SINGER, Paul. Desenvol\'imento Econômico e Evolução Urbana. op.cit .• p.40.
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pequenas firmas de ramos diversos parece ter sido também uma das características da 

industrialização até meados do século. 

Tanto grandes empresas quanto pequenas firmas são fortemente marcadas 

pelas figuras de seus fundadores nessa fase de estabelecimento da indústria de bens 

de consumo em poder do capital local - "capitães de indústria" como os donos de 

pequenas oficinas que vitoriosos na conc0rrência, passavam a compor o quadro de 

uma burguesia industrial em formação. 

O estudo das fábricas de teares, além de entrevi'itas com outros empresários 

.cujos empreendimentos originaram-se de pequenas oficinas, apontaram para a 

ascensão de imigrantes que se integraram às elites existentes. 

A posição do Brás como suhcentro comercial, analisada por Flávio Villaça, 

mostrou o florescimento do comércio no Brás como outra via de ascensão. 

O processo de segregação inicial como projeto das elites se consuma e 

progride no mesmo movimento que produz a integração do Brás, da Móoca e do 

Belenzinho à vida urbana de São Paulo. 

Trata-se de uma integração que se deu "por cima" no movimento geral da 

riqueza e que, gradativamente, passou a contar com � presença de novos industriais e 

comerciantes oriundos de além-Tamanduateí para compor '1'- t-lit�" e'C.istentes. 

Ainda, como produto do me'imo processo, nasce, organiza-se, cresce a luta 

dos operários que, desses bairros ganha a cidade. Nes,;;as lutas poder-se-ia ver também 

como se processava a integração segre�ativa 

Grandes fábricas e pequenas oficinas. As primeiras, pouco numerosas, 

tornaram-se marcos fixos a dominar a paisagem dos bairros. Cresciam expulsando os 

vizinhos em torno, de quem compravam os imóveis. As segundas, em número nunca 

conhecido, misturavam-se ao casario. Ao crescer, deslocavam-se no interior dos 

bairros à procura de locais mais amplos, até tornarem-se empresas sólidas quando 

então passavam a apoderar-se d0 espaço em torno, nos mesmos moldes das grandes. 
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Mas, exceto para pequenas porções dos bairros, como a faixa 

imediatamente contígua à ferrovia, as grandes fábricas, vilas operárias e cortiços se 

alternavam definindo a paisagem típica dos bairros. :&sa simbiose entre as fábricas e 

essas duas formas dominantes de habitação expressavam no espaço a associação 

trabalho-moradia característica do período aqui considerado. 

Mas, os bairros proletários eram muito mais do que o lugar da moradia e do 

trabalho. Eram também o lugar da festa e o lugar da luta dos trabalhadores por 

melhores condições de trabalho e de vida. Luta que, extravasando os limites da 

fábrica, ganhava as ruas dos bairros e da cidade, como na greve de 1917, 

manifestação maior da organização dos trabalhadores em São Paulo nas primeiras 

décadas do século. 

O Brás ''parece outra cidade, com outra gente e outra vida ( ... ). E como há

gente aqui/ ( ... ) Como tudo isto é novo! Como tudo isto é diverso do que se vê lá por 

cima, nos bairros plutocratas da Avenida Higienópolis, Campos Eliseos, ou nos bairros 

burgueses ( ... r130

O que restou desta "outra cidade", lugar de uma "população laboriosa?" 

Muito ... e quase nada. 

Muito na paisagem - arruinada aqui, alterada ali. Muito na população 

laboriosa - outros grupos, outras origens. Migrantes nordestinos vivendo alguns ali 

mesmo, ainda em cortiços; a maioria na distante periferia. Fábricas - outras. Lojas 

outras. A luta enfraquecida (?) do velho Sindicato dos Têxteis. A nova luta nas 

Associações de Aposentados - dos gráficos, dos vidreiros ... 

Quase nada. Quarteirões destruídos e reconstruídos. Velhos edifícios de 

fábricas, abandonados ou retomados por outros usos. A "Avenida" para o trânsito 

infernal de ônibus. Cinemas fechados. O teatro destruído. A festa confinada - Nossa 

Senhora de Casalucce, São Vito Mártir, São Gennaro, salões de forró. 

!3o_ •o Estadinbo", '1:7 /01/1919. Citado por ARTIGAS, RC. e BA YEUX, G., op. cit., p. 53.
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Velhos "italianos" assistem a tudo e contam as suas histórias ... que revelam a 

História. 
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8.Jomais
"A Província de São Paulo" 
"Correio Paulistano" 
"Diário de São Paulo" 
"Diário Official do Estado de São Paulo" 
"Diário Popular" 
"t<'olha de São Paulo" 
"O Estado de São Paulo" 
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9.Diversas
Agendas Matarazzo - 1926 e 1930. 
Almanach Administrativo, Commercial e Industrial da Prôvíncia de São Paulo para 1885, Ed. Jorge 
Seckler & Cia. 
Almanach do Estado de São Paulo, 1890, Ed. Jorge Seckler & Cia. 
Almana.k da "Antarctica" para 1905, lQ anno. 
Cadastro Industrial - IBGE, 1965. 
Cadastro Industrial - SENA!, 1987. 
Censo da Província de São Paulo - 1872. 
Discurso de Martinho Prado Jr. à Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, Sessão de 1884, 
14/2/1884. 
Dossiê nQ. 001/6 - O Planejamento Urbano da Cidade de São Paulo (contribuição para recuperação 
de sua memória) - 1900-1971: O crescimento de São Paulo e sua administração (Eng.Rogério Cesar 
de Andrade Filho). COGEP - Coordenadoria Geral do Planejamento - Prefeitura Municipal de São 
Paulo. 
Escrituras de compra e venda de imóveis (Regoli Crespi & Cia.; Rodolfo Crespi & Cia. e Regoli 
Crespi e sua mulher): 2Q. Tabelião de Notas - Livro 20 - fls.10, Livro 160 - fls.59, Livro 195 - fls.95; 
Livro 193 - fls.33; 3Q. Cartório de Notas de São Paulo, Capital - Livro 40 - fls.64, Livro 44 - fls,72; 6.Q. 
Tabelião de Notas da Capital - Livro 51 - fls.43. 
Estatística Industrial do Estado de São Paulo - 1928, Secretaria da Agricultura, Indústria e 
Commércio do Estado de São Paulo, Typographia Casa Garraux, 1930. 
Estatística Industrial do Estado de São Paulo - 1933, Secretaria da Agricultura, Indústria e 
Commércio do Estado de São Paulo, Typographia Casa Garraux, 1935. 
Imóveis de Propriedade da S / A Indústrias Reunidas F.Matarazzo - Capital e Adjacências, 1962 
(mimeo). 
Imposto: Negócio ou Profissão (arrecadados pelo procurador da Câmara). G.83-18-vol.2605, 
1877 /78; G.83-19 - vol. 2605, 1878/79; G.83-20-vol. 2616, 1882/83, Arquivo Histórico, Departamento 
de Cultura - Prefeitura Municipal de São Paulo. 
Indústria Manufatureira - 1927 (Fiação e Tecelagem), Estatística Econômica e Fmanceíra, Annuario 
Estatístico de São Paulo (Brasil), 1927, vol.II, São Paulo, Typographia do Diário Official, 1930. 
Obras particulares - papéis avulsos, 1897 - vol. 21 - p.172, Regoli, Crespi & Cia; 1902 - vol.160, 
Regoli, Crespi & Cia; 1903/1904- vol. 18, F.Matarazzo & Cia, Arquivo Histórico, Departamento de 
Cultura - Prefeitura Municipal de São Paulo. 
Reconstituição da Memória Estatística da Grande São Paulo, EMPI.ASA - Empresa Metropolitana 
de Planejamento da Grande São Paulo S / A. 
Relação das Gestões da S/A Indústrias Reunidas F.Matarazzo e Associadas - Início das Gestões 
(mimeo). 
Sumário de Dados da Grande São Paulo - 1982, EMPI.ASA - Empresa Metropolitana de 
Planejamento da Grande São Paulo S/A. 

10. Entrevistas realizadas
Entrevistas informais, não gravadas com os Senhores:
Andréa Matarazzo - Metalúrgica Matarazzo S/A (1990) 
Bernardo Casoy (1988) 
Fernando Crespi - Ferparo e Roselc (1989) 
Hamilton de Oliveira - S/A IRFM (1989) 
DrJosé Bueno de Aguiar (1988) 
Milly Teperman - Moveis Teperman S/A (1989) 
Renato Latorre (1989) 
Vicente Russo - Indústria de Máquinas Texteis Ribeiro (1990) 
Entrevistas gravadas, com os senhores: 
Angelo Demora (1989) 



Cinta Ramos Amanteo (1989) 
Esther Seixas Ortega (1989) 
Maria Aparecida Alvim (1989 e 1990) 
Rolando Andrighetti - Paulo Andrighetti & Irmãos (1988) 
Sara Moyses Seixa<; (1989) 
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ANEXOS 



Quadro 1 Composicao da Populacao da Cidade de Sao Paulo 

entre 1872 e 1893. 

Paroquias 

1872 (1) . 

1887 (2)

1890 (3) * 

1893 (-4) 

Brasileiros Estrangeiros 

17378 
35407 
46519 
59307 

2029 •• 
12290 
14045 
71468 

• Paroquias incluídas: Se, Santa Efi9enia 1 Consolacao, Bras

tl S01ente estrangeiros livres

(1) Recensea1ento da Provincia de Sao Paulo - 1872

Total 

19407 
47697 
60564 

130775 

(2) Relatorio da Co1issao de Estatística - 1887, Apud Taunay, A. E. Historia da Cidade de

Sao Paulo, Nelhora1entos, Sao Paulo, s/d, p.233 

(3) Recensea1ento do Brasil - 1890

(4) Reconstituicao da Ne1oria Estatística da Grande Sao Paulo, ENPLASA, s/d, p.134



Quadro 2 Populacao de Diversas Paroquias do Hunicipio de Sao 
Paulo, entre 1855 e 1893. 

1855(1) 1872(2) 1886(3) 1890(-4) 1893(5) 

Se 7484 9253 12821 16395 29518 
Santa Efigenia 3646 4459 11909 14025 42715 
Consolacao 3357 8269 13337 21311 
Bras 974 2308 5998 16807 32387 

Total Parcial 12104 19377 38997 60564 125931 

Nossa Srª do O
#

2000 3023 2750 2161 2350 
Penha 1337 1973 2283 2209 1128 

Total Geral 15441 24373 44030 64934 129409 

< 11 "ªPª da Divisao Civil, Judiciaria e Eclesiastica da Província de Sao Paulo (1855), Apud 
TORRES, "aria Celestina T. "·, O Bairro do Bras, Departa1ento de Cultura - Prefeitura do 
"unicipio de Sao Paulo, p. 91 

121 Recensea1ento da Província de Sao Paulo - 1872, Apud R.P.P., Joao Theodoro Xavier a Ass. Leg. 
Provincial, 1875. 

131 TORRES, "aria C. "· T., op. cit., p.112. Os dados sao do Relatorio da Co1issao Central de 
Estatística - 1886, citados por "ORSE, R. De Co1unidade a "etropole - Biografia de Sao Paulo, 
Co1issao do IY Centenario de Sao Paulo, 1954, p. 87 

141 Recensea1ento do Brasil - 1890, "in. da Ind., Yiacao e Obras Publicas, Rio de Janeiro, 1898. 

''1 TORRES, "ªria C. "· T., op. cit., p.112. Os dados sao do Relatorio da Co1issao Central de 
Estatística - 1886, citados por "ORSE, R. De Co1unidade a "etropole - Biografia de Sao Paulo, 
Co1issao do IY Centenario de Sao Paulo, 1954, p. 87 



Quadro 3· Cidade de Sao Paulo - Populacao em 1872 

Brasi- Estran 
Paroquias leiros geiros Escravos Total 

Livres Livres 

Se 6242 1102 1909 9253 
Santa Efigenia 3626 362 471 4459 
Consolacao 2775 240 372 3387 
Bras 1705 325 278 2308 

Total 14348 2029 3030 19407 

Fonte: Recenseaaento da Provincia de Sao Paulo - 1872 

Quadro 4 Municipio de Sao Paulo - Populacao em 1890 

Paroquias Brasileiros Estrangeiros Total 

Se 12984 3411 16395 

Santa Efigenia 10575 3450 14025 

Consolacao 11665 1672 13337 

Bras 11295 5512 16807 

N. Srª do O 2104 57 2161 

Penha 2008 201 2209 

Total 50631 14303 64934 

Fonte: Recensea1ento do Brasil - 1890 



iuadro 5 kec•nseuento da Província de Sao Paulo - 187'. 

: Protissoes Liberais 
Religiosos 
Juizes 
Advogados 
Notarias e Etcrivaes 
Oficiais de Justica 
Procur1dores 
Nedicos 
C1rurç1oes 
F11ruceuticos 
Parteiros 
Professores e Hooens de Letras 
Eopregados Pub 1 i cos 
Artistas 

Bros:l. 
Livres 

10 

15 

9 
52 
76 

Paroouia da Se 

Estran. 
Livres Escrnos 

Total 

12 

15 
1 

18 
52 
76 

f'aroouu do Sr. 801 J•sus de 
Natttolinhos do Bras 

: Brasil. Estran. 
Livres Livres E ser nos: 

Total 

li 

8 

Paroquia de N.Sra. da Conceicao 
de Santa Eiigtnia 

Brasil. 
Livres 

3 
21 

E1tran. 
Livres Eur.vos: 

Total 

21 : 
6 : 

Paroquia de N. Sra. da Concticao e 
S. Joao Baptista 

Brasil. 
livres 

15 
21 

Estran. 
Livres Escravos: 

13 

Total 

1: 

1: 

3 : 
16 : 
15 : 
38 : 

:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

: �ihhres 37 37 : 16 16 : 17 17: 

: Narit11os 
: Presndore� 10 10 
: Caoi tal is tas e Proprietarios 87 97 18 33 14 19 : 

:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

: �rohisoes Industriais e Comerciais 
"anutaturoiros e Fabricantes 
Cooerc. ,Guarda-livros e Caixeiros 99 13 119 11 

- : 13 
242: 23 

12 
35 

2b : 
b3 : 57 

7 : 17 9 
71 : 87 15 29 

33 : 
136 : 

: ----·------------------------------------------·---------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

: Profissoes Nanuais ou "•canicas 
Costureiras 
Operarios 

canteiros 1 c1lceteiros, 
11ne1ros e cavouqueiros 
eo Hhis 
e• udeiras 

. eo tecidos 
• oe eài flcacoes 
• •• couros e pe 1 es 

eo tintur1ria 
de vestuarios 
de cn1peus 
de calcado 

: Profissoes Agrícolas 
Lavradores 
Criadores 

: ,essoas Assalariadas 
Cruoos e Jornaleiros 

: Service Oooestico 
: Se• f'rohssac 

- 179 

2 
94 52 
86 35 
42 620 38 
13 
55 104 

39 

812 112 505 

19b 1127 
1055 1071 

36 

12 
20 

21 4 112 
7 

29 

402 

115 532 529 
57 69 155 

222 - 30 34 - 279 - 37 - 19 335 - 173 1B5 : 

1 7 li 

158 13 13 29 li 40 : 

141 29 39 13 25 65 76 : 

837 105 105 19 21 

29 23 1(/ 1• 32 1• 55 

188 3 13 

H 12 10 24 33 

10 3 14 16 : 

17 11 17 17 : 

-: 134 85 62 76 29 : m : 906 m 68 21 192 141 : 1577 : 237 352 22 23 111 91 : 869 : 

1840 : 94 31 65 25 10 : m m 102 b3 

2799 76 25 37 

2407 371 735 20 3e 33 51 

138 456 - 124 - 56 

1248 500 621 21 32 

116 : 95 118 35 ll 

636 

1174 

10 m 15 16 ,_, 

m m 13 24 22 

274 : 

321 : 

llb8 : 

1 o t a  i s ............................. 2805 3437 879 223 1077 832 9253 739 9bb 239 86 119 129 2308 :1820 1806 168 194 223 248 4459 1295 1480 17b 64 207 165 3387 

Oro.: "•reanda Andr1de 

-----·-· 
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QUADRO - 6 

FORÇA_D� TRABALHO_EM ALG�S IND�STRIAS DA. CIDADE DE SÃO_PAULO EM 1901 

Estrangeiros Nacionais 
Empresas TOTAL 

H M Men, Tot H M Men, Tot, 

Conrado Sorgenicht & Comp. 6 4 - 10 8 10 - 18 .28 

ChFiàtal":l.aria Gennania 20 6 10 36 30 10 34 74 110 

Grande Fundição Sidow 16 - - 20 15 - 3 18 38 

Grande Fáb.a Vapor de Gra- 2 2 3 7 2 - 3 5 12 xa para Calçado 

�ab.Tec.e Fiação Anhaia 58 168 75 301 6 2 1 9 310 

Tecidos "São Paulo" 12 10 2 24 1 6 l 8 32 

Fab,Chapéus Deodato Le=e 68 16 15 99 12 4 4 20 119 

Fab.a Vapor de Chapéus 
(João A,Schristzmayer) 50 9 3 62 47 14 7 68 130 

Fab.de Calçados União 106 29 9 144 12 - - 12 156 

Ind.Peulista de Calçados 150 55 - 205 - - - - 205 

Fab,a Vapor de Chinellos 20 24 8 52 6 6 3 15 67 Sant'�a 

Fab. g Vapor de Massas 12 - 4 16 - - - - 16 Paulista 

Fab.de Livros Paupério 13 - 1 14 17 - 8 �5 39 

TOTAL 533 323 134 990 156 52 64 272 1262 

Fonte: Bandeira Jr. 

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner



Quadro 7 Industria de Fiacao e Tecelagem - 1927 - Estado de Sao Paulo 

Estabele-

ci1entos 

Tecidos de Algodao ? 

Tecidos de La 19 

Tecidos de Juta 6 

Tecidos de Seda 32 

Tecidos de "ªlha ? 

Tecidos Diversos ? 

T o t a l ? 

Capital 

270.251:820370 

22.762:000$000 

50.300:000$000 

37.547:000$000 

23,159:000$000 

19.878:000$000 

Fusos 

798.175 

28.844 

36.382 

10.220 

10.650 

57 .290" 

Teues 

24.424 

731 

2.788 

1. 910 

2.019 

423.897:824$370 941.561 31.872 

Fonte: Annuario Estatístico de Sao Paulo (Brasil), 1927 1 vol II 

Estatística Econo1ica e Financeira, Typ. do Diario Dfficial- 1930 

<•> Teares, fusos ou 1aquinas 

Org.:"argarida Andrade 

Ad1inistracao 

Bras, Estrang. 

444 

37 

52 

192 

93 

28 

257 

24 

29 

106 

54 

15 

P e s s o a 1 

Brasileiros 

H " 

11. 9b0 18.167 

733 662 

1.117 2.114 

586 3.608 

738 1.797 

265 736 

84b 485 15.399 27.084 

Operarias 

Estrangeiros 

H 

3.347 

404 

738 

416 

169 

170 

5.244 

" 

5.343 

274 

1.471 

526 

408 

386 

Total 

38.817 

2.073 

5.440 

5.136 

3.112 

1.557 

8.408 56.136 

Valor da Producao 

344.154:286$000 

32.516:117$600 

108.810:020$800 

46.404:618$935 

33.379:875$910 

32.475:429$874 

597. 740:349$119
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